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PREFÁCIO 

 

Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que 
quiser. Mas tenho que querer o que for. O êxito está 

em ter êxito, e não em ter condições de êxito. 
Condições de palácio tem qualquer terra larga, 
mas onde estará o palácio se não o fizerem ali? 

 
 Fernando Pessoa 

 

Prefaciar este livro intitulado: Formação docente: 

perspectivas teóricas e reflexões pedagógicas me motiva a ter duplo 

contentamento1. O primeiro contentamento está relacionado à 

oportunidade de dizer as primeiras palavras aos leitores sobre o 

conteúdo e a forma que este exemplar apresenta dos resultados de 

pesquisas, na sua maioria, realizadas no âmbito das atividades 

desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (POSEDUC/UERN) e 

cujo objetivo é divulgar pesquisas realizadas por professores e alunos do 

POSEDUC, de outros Programas ou cursos de Pós-Graduação da UERN 

e de outras Instituições de Ensino Superior.  

O volume, portanto, socializa com os leitores e as leitoras 

pesquisas, estudos e experiências que aglutinam objetivos, interesses e 

resultados singulares de atividades acadêmicas e investigativas 

desenvolvidas no âmbito da Pós-Graduação nordestina e, especialmente 

do POSEDUC/UERN. Prefaciar, portanto, este livro, é motivo desse 

primeiro contentamento. O que representa, parafraseando Fernando 

Pessoa: que os organizadores agiram com inteligência verdadeira ao 

colocarem o exemplar disponível para a leitura de outros interessados 

sobre os temas socializados no livro.  

Aceitar o convite dos organizadores da obra: Professora Doutora 

Silvia Maria Costa Barbosa e Júlio Ribeiro Soares para, como o próprio 

significado da palavra prefácio sugere, motivar o interesse do leitor e da 

leitora para a leitura desta produção acadêmica partilhada sobre 

formação docentes pelos autores e autoras deste livro representa o 

                                                 
1 Sentimento ligado à expectativa de tornar completa uma atividade, alegria pela 
concretização de metas almejadas. 
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segundo contentamento.  

A oportunidade singular de dialogar pela primeira vez com os 

leitores e leitores sobre e as perspectivas teóricas e pedagógicas de 

formação e o desafio de usar as vozes dos autores e das autoras para 

apresentar suas produções e torná-las sensíveis ao olhar dos leitores e 

das leitoras é o que constitui, na visão de Fernando Pessoa: o êxito do 

prefaciar. Entretanto, para obter êxito, é necessário ter o palácio. É 

necessário que o palácio exista de fato. Este livro, portanto, é o palácio e 

os autores e autoras o fizeram real e disponível para a leitura. O êxito em 

prefaciar estar relacionado ao êxito que os autores e autoras tiveram em 

construir o palácio repleto de conhecimentos sobre a formação docente e 

seus implicantes teóricos e pedagógicos.  

O incentivo para conhecer o palácio, ao realizar a leitura do 

livro, é formulado também na forma de convite para descobrir o elo 

existente entre as nossas próprias indagações sobre as questões teóricas 

e pedagógicas da formação docente e aquelas proferidas e 

compartilhadas pelos autores e autoras quando discutem os seguintes 

temas: práticas pedagógicas criativas para a inclusão do aluno com 

deficiência regular, a fundação do grupo escolar 30 de setembro em 

Mossoró, memória e cidadania, uma relação mediada pela identidade, a 

prática docente como atividade humana, o ensino de matemática na 

formação do pedagogo, o Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia 

no contexto sociocultural da cidade de Assú, formação docente para a 

educação profissional e tecnológica, análise do processo ensino-

aprendizagem na perspectiva sócio-histórica a partir do filme Sociedade 

dos poetas mortos, ressignificação da educação inclusiva, o instituído e o 

vivido no momento da defesa da Tese, reflexões sobre o Curso de 

Pedagogia da UERN, educação infantil e a aquisição da escrita com 

crianças de cinco a seis anos, o papel da escola no contexto da 

cibercultura, o papel da roda de histórias como prática de incentivo à 

leitura na educação infantil, práticas de leitura na sala de aula a partir 

da sacola viajante, leitura literária no espaço infantil, formação em rede 

no município de Caraúbas/RN, o resgate sobre memórias do ensino 

religioso do Rio Grande do Norte e, sobretudo, no que se refere à 

formação docente, os conteúdos dos artigos explicitados demonstram 

que: “Condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará 

o palácio se não o fizerem ali?” 
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Para não retirar do leitor e da leitora o gosto da descoberta do 

que tem de belo no conteúdo divulgado nas vozes presentes neste livro 

sobre a trama de construção e reconstrução de práticas docentes na 

educação infantil e nos anos iniciais, narrativas de formação e 

significações sobre a escola, o processo ensino-aprendizagem e sobre a 

formação docente, passo a discorrer brevemente sobre a obra, isto é, 

sobre o palácio que fizeram aqui.   

Conforme as vozes da maioria dos autores e autoras deste 

exemplar, nas últimas décadas, a formação docente tem ocupado parte 

das discussões surgidas no contexto educacional. Os debates apontam 

que formar professores é complexo, pois é complexo o próprio processo 

de formação humana (MORIN, 2000).  

Nesse sentido, como destaca Nóvoa (1995, p. 15), quando se 

refere a realidade portuguesa, o final da década 1980 marca o 

surgimento dos estudos que tiveram o mérito de “[...] recolocar os 

professores no centro de debates educativos e das problemáticas da 

investigação [...]” na área educacional. Estes estudos motivaram o 

surgimento de compreensões críticas sobre a formação e a prática 

docente, resgatando a importância da ação professoral para as 

mudanças na educação e na sociedade. A gênese, portanto, dos estudos 

que focam a formação e a prática docente está na mencionada década e 

na implicação das pesquisas realizadas a partir dela para a compreensão 

crítica dessas atividades.  

Este exemplar, portanto, expressa, a par das referidas 

discussões no campo da formação, o potencial deste palácio para a 

compreensão, principalmente nos artigos que tratam da formação e das 

práticas docentes, dessa atividade não a reduzindo a simples aplicação 

técnica, mecânica de ações, na qual os docentes desempenhem a função 

de meros executores. Ao contrário, as discussões apresentadas 

demonstram que a ação docente é consciente, refletida, intencional e 

revolucionária do saber-fazer-ser professor e pesquisador.  

Este, pois, representa o segundo contentamento: admitir a 

existência de vários caminhos possíveis de abordar as questões inerentes 

a formação e a prática docente, porém, encontrar na leitura dos artigos 

dos autores e das autoras deste livro a opção de realizar as discussões 

saindo do lugar comum e anunciando perspectivas críticas cunhadas 

pela resistência às forças reprodutoras da escolas e da sociedade, ao 
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tempo em que também apontam possibilidades de questionar tais forças 

e de transformá-las em prol de uma educação mais justa, igualitária e 

criativa.  

Dessa forma, destaco que o motivo do meu duplo 

contentamento é apresentar o conteúdo de um volume que aborda a 

formação docente pelos vieses da reflexão teórica e pedagógica, o que 

significa, retomando mais uma vez a epígrafe anunciada no início deste 

texto: um agir inteligente por parte dos autores e autoras quando 

produziram este palácio, isto é, este livro.  

A leitura dos textos e a oportunidade de anunciá-los em 

primeira mão aos leitores e leitoras me fez duplamente contente, porque 

encontro no anúncio, a conjugação de minhas próprias ideias e ações 

aos dos autores e autoras, isto é, de luta contra as forças escolares 

acríticas e exclusivas. O anúncio, portanto, é de negação das amarras da 

acomodação que apequena, das subjetividades conformadas, indolentes, 

que não se esforçam para mudar as estruturas sociais e de necessidade 

de produzir subjetividades rebeldes, capazes de se indignar perante a 

estrutura, perante as injustiças sociais e perante a exclusão (CHARLOT, 

2005). 

Nesse sentido, os artigos desta obra demonstram que para 

formar docentes críticos e criativos, é necessário reconhecer as 

limitações sociais, culturais e ideológicas de práticas intuitivas e tácitas. 

Os autores e autoras, portanto, ensinam-nos a formar professores e 

pesquisadores com o potencial necessário tanto ao ensino quanto à 

pesquisa, produzindo novos padrões profissionais para a Pós-

Graduação, principalmente do Estado do Rio Grande do Norte.  

Considerando o exposto, resgato aprendizados que obtivemos 

em Freire (1999): a formação docente exige problematização e diálogo. 

Os autores e autoras do livro trazem à tona problematização, que 

promove condições para a cultura do questionamento e do diálogo nos 

processos de ensino-aprendizado escolar e universitário, propondo tanto 

o desenvolvimento da consciência crítica quanto a ação crítica e criativa 

na Pós-Graduação.  

A expressão da problematização e do diálogo, nos artigos 

produzidos neste exemplar, denota a articulação entre o pensamento 

crítico e a ação criativa, contribuindo para a compreensão das 

contradições sociais e culturais dos processos de ensino-aprendizado 
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escolares e para as suas superações, a partir da produção de novas 

estruturas, de novas ações e de novas operações e por meio de práticas 

educativas críticas, criativas e inclusivas no processo ensino-

aprendizagem, seja na educação infantil, seja nos anos iniciais, seja na 

universidade. 

O meu duplo contentamento, portanto, é fruto das 

possibilidades que a socialização dos conhecimentos informados nos 

dezoito artigos contidos no exemplar traz para que outros e outras 

professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, aprendam 

com os saberes e fazeres partilhados sobre a formação docente e as 

práticas educativas, e quando estas rompem com as compreensões 

homogeneizantes, discriminatórias, totalitarias e majorantes, bem como 

quando e como possibilitam a produção de práticas que desnaturalizam 

a individualidade, o preconceito, a opressão e a subjugação e contribuem 

para a contituição de práxis revolucionárias que respeitam as diferenças 

e os diferentes e incluem os excluidos.  

O convite final ao leitor e à leitora é feito no anúncio de que a 

leitura deste livro também provocará outros contentamentos que, com 

certeza, serão expandidos por aqueles que lerem os artigos que hora 

foram brevemente apresentados. 

A sugestão final é de que a leitura não seja realizada apenas 

como exercício de contemplação, mas, sobretudo, como possibilidade 

revolucionária de transformação dos contextos, das práticas educativas e 

dos sentidos e significados produzidos ao longo dos séculos sobre as 

temáticas discutidas e minimante expostas nestas palavras iniciais. 

O contentamento e a disposição em prefaciar este exemplar, que 

contém produções acadêmicas da Pós-Graduação, portanto, deixa-me 

também levar pela esperança revolucionária de que as condições sociais 

e as práticas educativas possam produzir condições para resistirem e 

enfrentarem as questões abordadas neste livro. Considero que é chegada 

a hora, o tempo e o espaço de fazer florir outras cores e tonalidades na 

formação docente de professores e pesquisadores, pois são esses agentes 

sociais os responsáveis por projetar novos rumos à educação brasileira, 

especialmente à nordestina e a potiguar. 

Refaço o convite aos leitores e leitoras: visitem o palácio e 

descubram suas belezas e encantamentos, constatando o êxito desta 

obra.      
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Teresina 26 de outubro de 2016 

Ivana Maria Lopes de Melo Ibiapina2 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este e-book reúne alguns trabalhos de pesquisa realizados por 

professores e alunos do POSEDUC, além de pesquisadores convidados 

de outros Programas ou cursos de Pós-Graduação da UERN e de outras 

Instituições de Ensino Superior que têm a formação docente como 

questão crucial em suas investigações científicas. A publicação, 

independentemente de seu formato, quer livros impressos, digitais, 

artigos em periódicos, é sempre uma forma legítima para divulgar e 

socializar conhecimentos produzidos.   

Além da relevância social da temática, vale também destacar a 

importância do trabalho de cooperação, e até mesmo de colaboração, na 

sistemática das discussões que permearam cada um dos capítulos que 

compõem esta obra. Aliás, as cooperações existentes e construídas pelo 

POSEDUC/UERN junto a outros programas de pós-graduação têm sido 

estratégias fundamentais para fazer avançar na perspectiva da 

manutenção e consolidação da própria pós-graduação stricto sensu em 

educação na região em que a UERN se insere. Ou seja, o POSEDUC tem 

uma singularidade que cabe ser ressaltada: a interiorização da formação 

de mestres no estado do Rio Grande do Norte. Assim sendo, vem se 

expandindo a cada ano, com o crescimento de número de vagas e a 

participação de candidatos de vários estados da região Nordeste, com 

destaque a Paraíba, Ceará, Pernambuco e Piauí.  

Este e-book reúne, portanto, produções acadêmicas que 

focalizam estudos sobre formação docente, a partir de diferentes 

perspectivas teóricas e reflexões pedagógicas. 

Assim sendo, este material reúne alguns capítulos que estão 

aglutinados em partes (ou subtemáticas), a saber: 

A primeira parte, denominada HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DA 

EDUCAÇÃO, reúne quatro capítulos de sete diferentes autores que 

resgatam questões relacionadas ao contexto de fundação e 

funcionamento escolar, além de retomar outras questões na interface 

com a educação, como identidade e cidadania. 

Intitulada A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA ESCOLA 

CONTEMPORÂNEA, a segunda parte é constituída de dois capítulos 

que levantam a discussão sobre duas questões fundamentais da escola 

contemporânea: o processo de ressignificação da prática de educação 
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inclusiva e a inclusão do aluno com deficiência na escola regular por 

meio da prática pedagógica criativa. 

CONSTRUINDO ESPAÇOS DE ENSINO E APRNDIZAGEM é o 

título da terceira parte, que reúne quatro capítulos de diferentes autores 

que discutem a mediação do Pibid na constituição da prática docente, o 

processo de ensino e aprendizagem no filme Sociedade dos poetas 

mortos, a relação da escola com o contexto da cibercultura e as 

necessidades formativas do professor do ensino fundamental. 

A quarta parte, cujo título remete-se a PRÁTICAS DE LEITURA 

EM CONTEXTOS EDUCACIONAIS, é constituída de três capítulos que 

discutem o papel da roda de histórias na educação infantil, a leitura na 

sala de aula e a prática de leitura literária na educação infantil. 

A quinta parte, chamada FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL, é constituída de sete capítulos que discutem a 

formação do professor numa perspectiva de desenvolvimento 

profissional, focalizando, especialmente, questões como a formação do 

pedagogo para o ensino da matemática, a formação docente para a 

educação profissional e tecnológica, a vivência educacional, o curso de 

pedagogia da UERN, a aquisição da escrita por crianças pequenas, 

experiência pedagógica sobre formação em rede e, por fim, a 

contribuição do estágio não obrigatório para a formação docente. 

É fundamental registrar que o conteúdo publicado é de inteira 

responsabilidade de seus/suas autores/a. 

 

Mossoró-RN, novembro de 2016. 

Os organizadores 
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A FUNDAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR 30 DE 

SETEMBRO EM MOSSORÓ CONTADA POR MEIO 

DE OBRAS MEMORIALÍSTICAS 

 

Antonia Milene da Silva 

Mestraem Educação/UERN 

 

 Maria Antônia Teixeira da Costa 

Doutora em Educação/UFRN 

Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação/UERN 

 

 

O presente trabalho traz a história da fundação do Grupo 

Escolar 30 de Setembro no município de Mossoró contada 

principalmente, por meio das obras memorialísticas “A escola de outro 

tempo (professores de Mossoró)” e “Mossoró, 1905 a 1916” dos 

respectivos autores Raimundo Nonato e Raimundo Soares de Brito. 

Com este estudo pretendemos analisar o que falavam os autores sobre o 

referido grupo e a representatividade da criação dessa instituição 

educativa para a época. 

Vincula-se a uma pesquisa em início de desenvolvimento no 

curso de mestrado dentro do programa de pós-graduação em educação- 

POSEDUC da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN 

que visa estudar práticas pedagógicas de professoras no Grupo Escolar 

30 de Setembro no período de 1955 a 1965. 

Para desenvolvermos o presente estudo, recorremos também a 

autores como Araújo (1982), Faria Filho (2000, 2002), Pinheiro (1997) e 

Bencostta (2005), dentre outros, por discutirem sobre a educação 
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primária, sobre o surgimento e consolidação dos grupos escolares no 

contexto brasileiro, no Rio Grande do Norte e que tratam sobre a 

formação docente no Brasil. A investigação de caráter qualitativo e 

documental se concentra em arquivos públicos como a biblioteca 

Municipal Ney Pontes em Mossoró e utilizamos documentos 

provenientes de acervos de arquivos privados, como: livros 

memorialísticos, revistas, legislações educativas, regimento interno dos 

grupos escolares e outros documentos. 

Para este momento apresentaremos discussões sobre o 

surgimento dos Grupos Escolares no contexto brasileiro e no estado do 

Rio Grande do Norte-RN e enfocaremos especialmente a fundação do 

Grupo 30 de Setembro em Mossoró, com o intento de analisar o ideário 

educacional propagado na época, assim como os motivos que 

colaboraram para o surgimento desse modelo de instituição no Brasil e 

no interior do estado. O presente texto está organizado de forma a 

apresentar inicialmente o advento dos grupos escolares no Brasil e no 

Rio Grande do Norte e, em seguida, apresentamos a fundação do Grupo 

Escolar 30 de Setembro por meio de obras memorialísticas de autores 

potiguares. 

 

1 - A Escola primária do período republicano 

 

Em meados do século XIX, São Paulo e o Rio de Janeiro 

estavam se consolidando como metrópoles e se destacavam como 

centros econômicos e sociais mais modernos do país e se sobressaiam 

também no setor educativo, principalmente o estado de São Paulo, que 

estava servindo de parâmetro pela organização educativa e 

administrativa de seu sistema educacional. 
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O governo republicano brasileiro teve como uma fonte de 

grande referência para atingir seus objetivos, os ideais da república 

francesa.  De acordo com Bencostta (2005), nesse período a sociedade 

ocidental, em especial a França, tornou-se o grande centro de difusão da 

cultura européia, principalmente movidos pelos ideais da Revolução 

Francesa, que defendia formas de civilizar a sociedade através da 

educação escolar. Assim o modelo de ser da sociedade francesa passou a 

influenciar e a refletir respectivamente sobre o pensamento educacional 

dos cidadãos republicanos.   

Foi pensando nesse desenvolvimento social que começaram a 

repensar a educação brasileira, em especial, a educação primária e 

secundária. A partir desse instante surge a necessidade de se pensar em 

instalações apropriadas para a difusão da leitura e da escrita da 

população visando à modernização da sociedade por meio da educação 

escolar. Faria Filho (2000) enfatiza que nesse momento que se tornou 

perceptível a necessidade e teve abertura para discussão sobre a 

escolarização para negros, índios e mulheres. Conforme o autor, as 

mudanças no ensino ocorreram paulatinamente, através de Leis e 

Decretos que foram acrescentando ao currículo novas perspectivas 

educacionais. 

O tipo de escola que funcionava até então, era geralmente em 

prédios residenciais, em lugares improvisados e não havia a separação 

dos alunos de acordo com as séries de estudo, fator que levava o 

professor a trabalhar com crianças de idade e níveis de aprendizagem 

diferentes. Nessa perspectiva, o novo ideário pedagógico da época, 

propunha que uma sala de aula fosse composta por alunos de idades e 

níveis de aprendizagem semelhantes para auxiliar o mestre a 

desenvolver o método simultâneo de ensino. 
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Conforme Faria Filho (2002), com o tempo o governo cuidou de 

providenciar a construção de instalações para o ensino público, 

denominado de grupos escolares. Recebeu esse título, pelo fato de reunir 

em um mesmo prédio várias escolas, e estas por sua vez, teriam uma 

direção em comum. Na estrutura anterior de ensino, as escolas 

primárias, então chamadas de Primeiras Letras, eram classes isoladas 

ou avulsas. 

Como já dissemos, essas instituições foram criadas para atingir 

um dos objetivos do governo republicano, o de reformar o sistema 

educacional brasileiro, tendo em vista que nesse período a sociedade 

estava passando por diversas transformações sociais, políticas, culturais 

e educacionais. Assim, o governo utilizou a educação como um meio de 

transmissão de valores culturais considerados necessários e 

imprescindíveis para se atingir as novas perspectivas de vida e de 

trabalho da época. Como ressalta Pinheiro (1997, p. 17), 

 

A nova ordem social acaba por impor mudanças 

radicais também no campo da educação, passando a 

escola por transformações marcantes não apenas no 

que se refere à estrutura física mas, também e 

sobretudo, a uma nova forma de organização tanto 

administrativa, quanto didático-pedagógica. 

 

Ao investigar a educação primária no Rio Grande do Norte, Silva 

(2004) observou que uma das preocupações do ideário de renovação 

pedagógica que a elite intelectual e política pretendia imprimir no 

estado, era o de suprimir escolas que funcionavam em residências 

particulares sem materiais didáticos e móveis adequados à desejada 

educação moderna. 
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 Outra preocupação do governo republicano era com a 

construção e a localização dos prédios educacionais, pois havia a 

necessidade de um planejamento criterioso relacionado à edificação dos 

grupos escolares. Essa preocupação com a construção dos novos espaços 

refletia também os ideais políticos governamentais de formar o homem 

público para uma sociedade que estava se constituindo como moderna 

(BENCOSTTA, 2005) 

 Alberto Frederico de Albuquerque Maranhão (1908-1913), o 

então Governador do Estado do Rio Grande do Norte, envia Nestor dos 

Santos Lima para conferir de perto e observar a organização dos grupos 

escolares do estado de São Paulo. Em mensagem proferida ao Congresso 

Legislativo do Rio Grande do Norte, em 1913, o Governador escreve, 

(p.14) 

 

Por acto de 28 de dezembro do anno passado, 

commissionei o director da Escola Normal, Dr. 

Nestor dos Santos Lima, para observar os 

melhoramentos introduzidos na technica do ensino 

primário e normal do Rio de Janeiro e São Paulo, 

afim de applical-os nos estabelecimentos officiaes 

do estado.(SIC) 

 

  

A partir dessa experiência, Nestor dos Santos Lima elabora um 

relatório descrevendo o funcionamento, a estrutura, a organização e os 

métodos empregados naquelas instituições. Desse modo, o relatório 

constituiu-se em um subsídio para a reforma educacional, no tocante às 

informações referentes à higiene escolar, organização, os métodos e 

conteúdos do ensino primário e Normal. Assim, sob a ótica dos grupos 
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escolares e escolas normais paulistas o nosso estado sistematiza e 

expande esse modelo educacional aos vários municípios do estado. 

No Rio Grande do Norte a implantação do Grupo Escolar 

Augusto Severo se deu a 12 de junho de 1908 na capital potiguar (Silva, 

2007). Esse estabelecimento foi o primeiro no estado a seguir o modelo 

dos grupos escolares paulistas, servindo de referência e modelo para os 

demais grupos do estado. De acordo com Araújo e Moreira (2006, pág. 

197), a cerimônia de inauguração do grupo escolar de Natal foi assistida 

por várias autoridades políticas e educacionais do estado, além de 

professores, alunos e cidadãos. 

 A partir da implantação do Grupo Escolar Modelo, abriu as 

portas para que outros grupos escolares fossem criados no estado. De 

acordo com estudos de Araújo (1982, p.127) de 1908 a 1927 foram 

inaugurados 39 grupos escolares em diversos municípios do estado, os 

primeiros quinze grupos foram nas seguintes cidades: Natal, Mossoró, 

Caicó, Acari, Caraúbas, Martins, Serra Negra, São José, Goianinha, 

Pedro Velho, Jardim do Seridó, Papari, Pau dos Ferros, Arez e  Açú 

(ARAÚJO, 1982). 

Assim, os grupos escolares no Brasil e no RN começam a surgir 

para atender as expectativas de modernidade do pensamento do novo 

governo. No município de Mossoró o primeiro grupo escolar a ser 

fundado também trouxe esses preceitos de modernidade e foi 

considerado símbolo inovador de educação para a época servindo de 

referência para os demais grupos no Estado do Rio Grande do Norte, 

como veremos a seguir. 
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2 - A Fundação do Grupo Escolar 30 de Setembro – Símbolo 

de modernidade no interior do estado 

 

Percebemos na discussão anterior, que a instituição grupo 

escolar passou a fazer parte de um modelo de organização que visava o 

projeto de educação popular, ao passo que a educação se volta nesse 

momento para a formação/produção dos indivíduos que constituiriam a 

nova sociedade republicana, marcando o nascer de um tempo inovador.  

Nesse ínterim, os grupos escolares começam a ser construídos trazendo 

várias novidades educativas e com eles, o governo explicitava 

claramente sua intenção de mostrar o antes e o depois do governo 

republicano, no que concerne ao setor educativo. Essa forma de ensino 

também chegou ao estado do Rio Grande do Norte. O município de 

Mossoró foi criado, de acordo com Cascudo (1998), pela lei provincial nº 

246 de 15 de março de 1852, tendo como sede a Vila Mossoró, chamado 

anteriormente Povoação de Santa Luzia de Mossoró e é elevada à Cidade 

em 9 de novembro de 1870. 

Em 1909, no município, dentro do contexto educacional já tinha 

em funcionamento o Colégio 7 de Setembro (1900), o Colégio Santa 

Luzia (1901) e algumas escolas isoladas. No campo social e econômico 

existia e reivindicação da construção da Estrada de Ferro que facilitaria 

o transporte e relações econômicas. Já contava com mercado público, 

igreja matriz, agência de correios e indústria algodoeira. A iluminação 

pública da cidade ainda era a “querozene ou gazolina”. A escassez de 

água nesse ano massacrou o povo de Mossoró e região, pois a seca 

prolongada e a falta de uma barragem reservatória, gerou muitos 

transtornos e comentários em diversos documentários, como no 
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COMÉRCIO de 5 de setembro do respectivo ano, conforme nos 

apresenta Brito (1980, p.69, 75), 

 

... amanhecer e anoitecer vendo vasios os quatro 

cantos de casa, sem precisar fazer fogo por não ter o 

que por ao lume, é a mais triste condição em que 

pode chegar um povo. É este o Estado em que se 

encontra não só a população pobre deste município 

como as outras localidades deste Estado. 

 

Foi neste contexto social, que o primeiro grupo escolar no 

município de Mossoró foi fundado pelo decreto nº 180, de 15 de 

novembro de 1908 pelo Governador Dr. Alberto Frederico de 

Albuquerque Maranhão. Recebeu o nome de Grupo Escolar 30 de 

Setembro, tendo sua instalação oficial no dia 12 de maio de 1909, com 

sessão solene realizada na Intendência Municipal. Esta instituição 

funcionava anexada à Escola Normal de Mossoró, instituição 

responsável pela formação docente. Transcrevemos parte do Decreto 

abaixo, 

 

Decreto nº 180, de 15 de novembro de 1908, 

O governador do Estado do Rio Grande do Norte, 

usando da atribuição conferida pela lei nº 2459 de 

22 de Novembro de 1907 e de acordo com o art. 4º 

de decreto nº 178 de 29 de Abril do corrente ano, 

DECRETA: 

Art. 1º - É criado na cidade de Mossoró um grupo 

escolar denominado trinta de Setembro 

compreendendo uma escola masculina, uma 

feminina e uma mista infantil. (...) 
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Palácio do Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte, 15 de novembro de 1908, 20º da República. 

Alberto Maranhão 

 

No período da fundação do Grupo Escolar 30 de Setembro o 

Presidente da Intendência era o Sr. Luiz Colombo Ferreira Pinto.A 

cerimônia de instalação, com sessão solene, contou com a presença de 

autoridades locais, professores, alunos e familiares, tendo como orador 

oficial o Drº José Augusto Bezerra de Medeiros, Diretor Interino da 

Instrução Publica do Governo. Felipe Guerra, Juiz de Direito, falou na 

cerimônia representando o Governador do Estado. Este Grupo Escolar, 

segundo grupo criado em todo Estado, foi organizado dentro dos moldes 

de uma pedagogia considerada moderna para a época (NONATO, 1968). 

O primeiro Diretor do Grupo, Francisco Gurgel do Amaral 

colaborou para selecionar os professores para atuar no curso primário. 

Os primeiros docentes foram: Olda Marinho Rodrigues (1º Ano), 

Perpetua Noronha (2º Ano), José de Vasconcelos (3º Ano) e Felipe 

Guerra (4º Ano). O diretor Francisco Gurgel era natural de Apodi, tinha 

o curso de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de 

Direito do Recife da turma de 1910. Também foi promotor da Comarca 

de Mossoró.  A professora Olda Marinho Rodrigues era diplomada pela 

Escola Normal de Natal, e em 1913 foi transferida para o Grupo Escolar 

Barão de Mipibu, na cidade de São José de Mipibu. A outra professora 

Perpétua de Souza Noronha fez o primeiro ano da Escola Normal do 

Recife, veio morar em Mossoró e foi contratada em 1909 pelo Governo 

do Estado, para lecionar no Grupo Escolar “30 de Setembro” que 

acabava de ser inaugurado, permanecendo até 1911. O Professor José de 

Vasconcelos era jornalista e diretor do jornal “O Nordeste” teve o seu 

nome vinculado ao ensino através de várias iniciativas como 
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organizador de conjuntos musicais, por ser regente e professor de 

música. (NONATO, 1968). 

Com o tempo outros professores passaram a fazer parte do 

Grupo Escolar 30 de Setembro como: Perpétua de Souza Noronha, 

Maria Leão, Martins de Vasconcelos, Francisco Gurgel do Amaral, 

Idalina Gurjão, Emilia Pinto de Abreu, José Rodrigues Filho, Isabel Dina 

de Souza e Francisco Leite de Carvalho. 

O Grupo Escolar 30 de Setembro, teve ainda como diretores em 

anos sucessivos os professores: José Martins de Vasconcelos, Alfredo 

Dias de Medeiros, José Rodrigues Filho e Eliseu de Oliveira Viana. Este 

último educador assumiu a direção do grupo de 14/02/1914 até o ano de 

1922, quando em virtude da inauguração da Escola Normal de Mossoró, 

foi designado diretor da instituição de ensino responsável pela pratica 

pedagógica dos alunos daquela Escola de Curso Secundário. Nos 14 anos 

que ficou a frente do grupo, reorganizou, reestruturou o ensino na 

instituição, defendendo e pondo em prática ações docentes modernas 

embasadas principalmente, em concepções acerca do ensino intuitivo 

defendida por educadores como Pestalozzi3 e Froebel4 (WANDERLEY, 

1971). 

O prédio em que funcionou o Grupo Escolar durante anos, era 

patrimônio da Prefeitura de Mossoró, e foi construído em 1900 para 

abrigar o Colégio 7 de Setembro, primeiro estabelecimento de curso 

secundário de Mossoró, dirigido pelo Professor Antonio Gomes de 

                                                 
3 Johann Heinrich Pestalozzi nasceu em 1746 na Suíça. Antecipando concepções do 

movimento da Escola Nova, Pestalozzi afirmava que a função principal do ensino é 
levar as crianças a desenvolver suas habilidades naturais por meio dos sentidos.  

4 Friedrich Froebel nasceu em Oberweissbach na Alemanha, em 1782. Fortemente 
influenciado pelas ideias de Pestalozzi, desenvolve suas teorias pedagógicas e põe 
em prática em suas escolas. 
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Arruda Barreto.O local da construção era na Rua Dionísio da Filgueira 

localizada no centro de Mossoró. Atualmente esta instituição em estudo, 

é denominada de Escola Estadual 30 de Setembro e funciona desde 13 

de fevereiro de 1984 no bairro abolição III, quando foi inaugurada a 

construção de seu prédio próprio no Governo do Dr. José Agripino 

Maia. Oferece a população, principalmente dos bairros Abolições e 

Santa Delmira de Mossoró, o Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

Nessa instituição em estudo, o Grupo Escolar 30 de Setembro, o 

ensino no período de fundação era misto, funcionando o grupo em dois 

turnos. De acordo com os registros de Brito (1980, pág.95) as matrículas 

no Grupo Escolar 30 de Setembro no ano de 1910 foram de 145 alunos, 

sendo 66 alunos no curso elementar masculino, 39 no curso elementar 

feminino e 40 no infantil misto. Deste total de alunos, 86 teve 

frequência média durante o todo o ano. 

Segundo Araújo (1982, pág. 120), Pinto de Abreu defendia que o 

currículo nesse período deveria ser composto das disciplinas abaixo, o 

que nos leva a compreender que no grupo escolar em estudo, também 

eram ministradas essas disciplinas: 

[...] Leitura e Escrita, Contabilidade, Lições de 

Coisas, Língua Nacional, Noções de Geografia, 

Rudimentos de História Pátria, Instrução Moral e 

Cívica, Economia Doméstica, Desenho, Cantos 

Escolares, Trabalhos Manuais, Exercícios Físicos. 

 

O sentimento patriótico que era disseminado nas instituições 

educativas por meio principalmente, das disciplinas História da Pátria 

e Instrução Moral e Cívica, também expressavam os ideais do governo 

de formar um povo ordeiro, que desenvolveria um amor por sua pátria e 

por isso cuidaria e defenderia a mesma. Nesse sentido destacamos hino 
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do Grupo Escolar 30 de Setembro, escrito pelo Dr. Pinto de Abreu que 

tinha todo sentido no feito abolicionista que a data de 30 Setembro 

representa até os dias de hoje para Mossoró. O hino era intitulado de 

“Grupo 30 de Setembro”, foi cantado no dia da inauguração do Grupo e 

em momentos festivos. Suas estrofes eram as seguintes: 

 

Escravos gemiam na pátria valente 

Que deu Miguelino, que viu Camarão 

E o povo responde seu grito plangente 

Rompendo cadeias, partindo o grilhão. 

 

Alvissareira 

Bela Cidade 

A vanguardeira 

Da liberdade 

Sempre Altaneira 

Como um leão 

Guarda a fronteira 

Do seu torrão. 

 

O norte desperta sedente de glória 

Abaixo a senzala, cativos não mais 

E o feito gravou-se no bronze da história 

Caiu a Basilha, são todos iguais. 

 

Como percebemos até aqui, o programa de ensino empregado 

na escola graduada esperava uniformizar o formato escolar e atingir a 

homogeneidade no ensino brasileiro. Vejamos como exemplo o 

calendário anual proposto para todos os grupos escolares estaduais, 

como trazem Araújo e Moreira (2006, p. 22), 



PERSPECTIVAS TEÓRICAS E REFLEXÕES PEDAGÓGICAS 

 29 

 

A escola graduada comportava muitas outras 

dimensões, abarcando a abertura o término das 

classes de aulas (1º de fevereiro a 14 de novembro), 

a regularidade do horário das classes de aula (das 7 

às 11 horas e das 13 ás 17 horas, com intervalo de 

meia hora para o recreio), o calendário de férias (16 

de novembro a 31 de janeiro e entre 22 de junho e 

1º de julho), a natureza dos exames (provas escritas, 

orais e práticas) e os dias feriados (domingos, 

Carnaval, Semana Santa, festas juninas, feriados 

nacionais e do estado).  

Romper com o modelo das “casas-escola” a partir da defesa de 

uma instituição formativa pública é uma inovação que se colocam com a 

institucionalização no Brasil da escola primária e isso nos permite 

afirmar que a escola moderna brasileira foi “inventada” no Brasil a 

partir da ascensão da República. Aconteceu também em Mossoró com a 

fundação do Grupo Escolar 30 de Setembro, a propagação da escola 

moderna, enquanto instituição pública destinada ao ensino formal dos 

cidadãos. 

 

Breves Considerações 

 

O presente estudo se propôs a apresentar de forma sucinta a 

história da fundação do Grupo Escolar 30 de Setembro em Mossoró por 

intermédio das obras memorialísticas de autores potiguares. Por 

questões metodológicas, percebemos a necessidade de apresentar 

historicamente o surgimento dos grupos escolares no Brasil e 

contextualizar a relevância dessas instituições para a época, no sentido 
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de analisar os objetivos que o governo almejava alcançar com essa nova 

proposta educativa. 

Assim, pudemos compreender que os Grupos Escolares 

surgiram no Brasil para atender uma nova proposta de orientação 

pedagógica, exigindo mestres qualificados para o novo modelo de 

ensino. A ação do professor, no seu cotidiano em sala de aula, estava 

sendo modificada com a adoção de vários documentos e procedimentos 

didático-metodológicos baseados em princípios do método intuitivo de 

ensino. 

Nossas leituras nos permitem afirmar que as inovações 

defendidas nacionalmente também fizeram parte do Grupo Escolar 30 

de Setembro, se apresentando como uma escola primária inovadora na 

medida em que foi uma das primeiras no Estado e serviu de referência 

para outros municípios, se constituindo assim, como signo de 

modernidade no início do século XX no município de Mossoró e no 

interior do Estado do Rio Grande do Norte. 
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Este artigo nasceu a partir de reflexões das leituras que fizemos 

nas disciplinas Educação e Cidadania, e, Memória, formação e pesquisa 

(auto) biográfica durante o semestre 2015.2 no programa de pós-

graduação em Educação – POSEDUC da UERN. Vimos que o alcance da 

cidadania necessariamente teria de estar relacionada com a construção 

de identidade do indivíduo e da coletividade.  Assim, o objetivo deste 

trabalho é abordar como a memória constitui ou influencia a cidadania 

coletiva e individualdos sujeitos. No primeiro momento, faremos uma 

breve revisão histórica do conceito de cidadania, em seguida, 

dialogaremos com o que Charlot (2002) e Ribeiro (2002) expõem sobre 

a noção de cidadania e o lugar da escola na formação cidadã.  

Posteriormente discorremos a respeito da memória como elemento 

constitutivo de identidade apoiando-nos nas discussões de Pollak (1989, 

1992) e Halbwachs (1990). A seleção dos autores acima se deu devido 

sua importância basilar nas discussões que apresentam e por causa de 
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nossa afinidade com os conceitos que eles expõem. Em nossa conclusão 

faremos uma síntese das discussões a respeito da memória na 

constituição da cidadania. Nosso intento é refletir criticamente acerca de 

questões tais como: O que é cidadania? Qual a importância da memória 

na produção de identidade (individual ou coletiva)? Qual a relação da 

memória e cidadania na construção de uma identidade cidadã? Por 

causa do caráter teórico-metodológico do gênero artigo de revisão, o 

corpus de nossa investigação fundamenta-se nos conceitos discussões 

que Charlot (2009), Ribeiro (2002), Halbwachs (1990) e Pollack (1989, 

1992) apresentam e nosso trabalho é costurar a relação existentes entre 

eles. 

 

1 - Problematizando a Cidadania 

 

A cidadania é um conceito bastante discutido na sociedade atual 

(CHARLOT, 2009) e fomentado pela mídia, como reivindicação de uma 

classe marginalizada, que apesar da solicitação, não parece estar muito 

ciente das implicações de dito conceito na sociedade. O que nos faz 

refletir o porquê esse tema está sendo bastante discutido, a ponto de, 

por vezes, perder-se a profundidade do tema e de se eximir de uma 

análise crítica do que significa este conceito, como este se manifesta e a 

quem ele também pode beneficiar, se utilizando do espaço escolar para 

difundir o seu discurso entre as massas. Um dos autores que se debruça 

sobre essas questões é Charlot (2009), para quem: 

 

Cidadania é, hoje, uma dos principais objetos 

sociomidiáticos que permeiam os discursos sobre 

escola. Por que, hoje, tanto se fala de cidadania? 

Por que um antigo tema, que tinha sumido dos 
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discursos, até dos mais formais, voltou como estrela 

no palco educacional? (CHARLOT, 2009, p. 256) 

 

 

Para que possamos compreender melhor esses 

questionamentos, acima feitos por Charlot (2009), é preciso entender 

como se pensou a cidadania, antes mesmo dos tempos atuais, para 

podermos traçar um paralelo histórico sobre o conceito de cidadão. 

A cidadania constitui-se como objetivo a ser conquistado pela sociedade 

que na atualidade vê na educação uma via para atingir a conquista da 

cidadania plena, sendo reivindicada pelos movimentos sociais os quais 

conferem ao processo educativo a garantia do exercício da participação 

do sujeito na sociedade, que precisa ser problematizada no sentido de 

quais os limites e possibilidades com relação a sua aplicabilidade às 

camadas populares. Para compreender melhor, Ribeiro (2002) faz um 

passeio histórico pelas diferentes conceituações desse termo desde o 

mundo grego ao mundo moderno, passando pela cidadania regulada e 

educação no Brasil. 

A cidadania na Grécia surgiu primeiramente para os grandes e 

poderosos senhores de terra os quais podiam tomar decisões por si 

próprios, sem recorrer a outros, a eles era delegado o poder de participar 

da vida pública e de pensar o estado e as leis. Apenas os homens livres, 

não vinculados ao trabalho, poderiam usufruir da cidadania. Porém, as 

aspirações da classe emergente em participar da vida política, geraram 

conflitos entre os filósofos e sofistas em busca do conhecimento, o qual 

proporciona o direito de poucos de governar, pensar e produzir mais 

conhecimento. Esse ideal se apresenta tanto na classe nobre e 

proprietários de terras, quanto nas classes emergentes que buscavam 

sempre o direito de liberdade e igualdade entre seus pares. 
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A cidadania moderna, ao contrario, da cidadania grega, 

problematiza a propriedade, compreendendo-a como produto do 

trabalho humano, justificando ao homem burguês as diversas ações para 

preservar e defender suas propriedades (CHARLOT, 2002). 

Educação e cidadania no estado social estiveram associadas aos 

direitos sociais que eram assegurados aos cidadãos pelo Estado, até que 

o pensamento neoliberal de eliminar a intervenção do mesmo na 

economia, transferindo a responsabilidade para os indivíduos que agora 

são responsáveis por comprar saúde, educação, etc., vendidos como 

produtos (RIBEIRO, 2002). Então, os movimentos sociais buscam 

reivindicar os seus direitos de cidadania, agora que foram retirados do 

encargo do Estado e posto sobre o cidadão.  Nesse contexto, a 

democratização da escola pública vai satisfazer tanto aos interesses dos 

trabalhadores que buscam seus direitos conferidos a cidadania, quanto 

aos interesses capitalistas pela sua ação formadora da força de trabalho. 

No Brasil, a cidadania regulada, tem por objetivo 

profissionalizar através das escolas técnicas (RIBEIRO, 2002), os 

operários para as fábricas que se expandiam, excluindo da cidadania os 

agricultores, os desempregados e os sem profissão. Porém a força dos 

movimentos do campo conferiu aos agricultores a sua cidadania 

regulada pela constituição cidadã de 1988. 

A educação é uma condição essencial à cidadania, pois propicia 

condições necessárias a inclusão no espaço público e, por consequência, 

à participação política. Portanto, a negação do direito à educação indica 

anulação do direito à cidadania, como afirma Ribeiro (2002, p.124), ao 

defender que “[...] a educação pública é um dever básico do estado para 

com os seus concidadãos”. 
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O que podemos compreender diante desses cenários aqui 

apresentados é que a cidadania é um conceito complexo e dinâmico, que 

se modifica mediante as situações políticas e socioeconômicas vigentes. 

Do mesmo modo, os sujeitos impõem diante das circunstâncias lutando 

em busca dos seus direitos, gerando um conflito necessário às mudanças 

desejadas, neste sentido a memória é fundamental na construção da 

cidadania seja ela individual ou coletiva, pois ela orienta o nosso olhar 

visando o percurso histórico já percorrido criando ou reforçando nossa 

identidade para projetar um futuro baseado nas percepções passadas. 

Para discutir o conceito de cidadania Charlot (2009) traz os 

termos afiliação em alternativa a palavra exclusão, para discutir a 

relação de integração do indivíduo ao mundo trabalho, fazendo uma 

relação entre as sociedades anteriores e a atual. Assim, enquanto que 

nas sociedades passadas estavam excluídos da cidadania quem não 

podia participar das decisões políticas, hoje nós percebemos uma nova 

forma de exclusão, que é, quem não esta filiado ao trabalho, sendo que 

este não está, podemos dizer,  totalmente excluído da sociedade, mas a 

sua dignidade como cidadão está sendo limitada, “[...] para ser filiado a 

nossa sociedade, o processo básico é a integração no trabalho” 

(CHARLOT, 2009, p. 257). 

A desfiliação gera, além da exclusão, a violência, momento ao 

qual se apela por uma cidadania vinda de cima para baixo, sendo esta 

diferente daquela mobilizada pelos movimentos sociais na qual se busca 

direitos iguais, pois ela tem por objetivo moralizar o povo (CHARLOT, 

2009). Nesse discurso apela-se para a escola como espaço privilegiado 

das interações sociais principalmente da juventude, e controle das 

condutas, com o objetivo de preparar-se para viver em coletividade. 

Corrobora com este pensamento o exposto por Charlot: 
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Cada vez que um problema desponta, qualquer que 

seja ele, a opinião pública- e os jornalistas e 

políticos que, ao mesmo tempo, a expressam e 

orientam o seu olhar – volta-se para a escola, por 

esta ser o lugar onde se encontra a juventude e, 

portanto, onde pode ser resolvido o problema, a 

médio prazo. (2009, p. 258). 

 

Então inevitavelmente, essa cidadania problematizada pela 

mídia, torna-se suspeita, pois  é bastante discutida e posta em foco no 

âmbito escolar do espaço público, enquanto que na escola privada, a 

preocupação está voltada para a verticalização do ensino, garantindo 

assim à classe mais abastada o seu futuro bem sucedido diante da 

afiliação à sociedade, proporcionada pela integração ao mudo do 

trabalho. Nessa perspectiva, Charlot (2009) diz que o discurso incutido 

pela classe dominante tem como objetivo, utilizando da expressão de 

Eving Goffman, apaziguar o tolo, mascarar a realidade, e garantir os 

direitos e privilégios de uns, e acalmar os outros para que estes não 

causem transtornos, por aceitar sua posição e respeitar as propriedades 

dos outros, configurando-se, assim, um bom cidadão. Como 

consequência, Charlot (2002, p. 259) entende que: 

 

Do mesmo modo, pode-se avançar a hipótese de 

que a “educação para a cidadania” tenha hoje, de 

fato, a função social de apagar as veleidades de 

revolta dos pobres, convidados a desistirem da 

violência e a se tornarem cidadãos respeitosos da 

pessoa e da propriedade dos demais (CHARLOT, 

2002, p. 259). (grifos do autor) 
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É delegado à escola o dever de propagar a cidadania, com a 

missão de formar jovens para exercê-la, enquanto estes ainda não são 

cidadãos e não podem ser tratados como se já o fossem. A escola pode 

ser vista como um espaço antidemocrático que legitima as relações de 

poder, mesmo que em esferas pequenas, como nos conflitos de sala de 

aula, em que o professor é ao mesmo tempo juiz e parte interessada no 

litígio. É oportuno observar, quando se afirma que “[...]A escola, a 

despeito dos sentimentos democráticos dos professores e do princípio 

constitucional de “gestão democrática”, não é um espaço de cidadania” 

(CHARLOT, 2002, p.260). (grifos do autor) 

Conceituar a cidadania como algo fixo que apreenda uma realidade é um 

tanto complicado, pois como diz Ribeiro, (2002, p.125): 

 

[...] conceito de cidadania é dinâmico e se 

transforma mediante as reivindicações dos 

movimentos sociais dependendo das participações 

dos sujeitos em garantir seus direitos inclusive a 

educação escolar, a cidadania não consegue dar 

conta de todos os segmentos sociais, e dos 

interesses das classes subalternas, tão pouco das 

singularidades nelas existentes, por isso a 

importância dos movimentos sociais organizados 

pela coletividade. 

 

Mediante as reflexões suscitadas por estes dois autores – 

Charlot (2009) e Ribeiro (2002) –, podemos apreender que formular 

um conceito acerca da cidadania não é recomendável pelo fato de esta 

estar em constante transformação, de acordo com os sujeitos e contextos 

apresentados sendo sempre possível uma releitura que dará um novo 
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sentido com possibilidades de um novo redirecionamento da realidade 

apresentada. 

Diante da discussão exposta compreendendo a complexidade de 

se falar em cidadania, traçaremos uma ponte com a memória, para que 

esta venha fundamentar a cidadania em devir, sendo que já 

compreendemos que a cidadania nunca foi ou será estável, mas sempre 

em transformação, segundo as demandas sociais de interesses de 

classes, a memória se configura neste cenário como elemento propulsor 

das identidades, sendo que não podemos falar em cidadania fora de uma 

identidade, seja ela de um grupo, de um individuo, ou de uma sociedade 

como um todo, e a identidade por sua vez não se dar no vazio, mas é 

construída através da memória que nos conta a nossa historia, então 

neste sentido só nos construímos cidadãos quando sabemos quem 

somos, por que somos, e o mais importante quem queremos ser como 

diz David Lowenthal apud Boschi (2007, p.61) “ a função fundamental 

da memória não é preservar o passado, mas sim adptá-lo a fim de 

enriquecer e manipular o presente.”    

 

2 – Memória e Identidade em Pollak e Halbwachs 

 

Entre memória e identidade há uma relação quase que de causa 

e efeito, Michael Pollak (1989; 1992) e Maurice Halbwachs (1990) 

dissertaram largamente a este respeito. Ambo os autores são 

importantes referências quando se trata de memórias. Entendemos 

memória como o sentido da imagem de si, para si e para o outro 

(POLLAK, 1992). 

As memórias possuem estreita relação com a identidade social. 

E essa ligação dá-se principalmente no âmbito da história oral. Para 
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Pollak (1992, p. 204), “[...] a memória é um elemento constituinte do 

sentimento de identidade”. Ela é um fenômeno construído individual e 

coletivamente, consciente ou inconscientemente, que constitui e 

transforma o sentimento de pertencimento a uma determinada 

coletividade ou grupo. São as lembranças preservadas que podem, por 

exemplo, fazer um sujeito sentir-se um estrangeiro ou um nativo na 

comunidade onde vive. 

Um dos elementos constitutivos da memória são os 

acontecimentos. Estes podem ser vividos pessoalmente ou vividos por 

tabela, ou seja, “[...] vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a 

pessoa se sente pertencer” (POLLAK, 1992, p. 201). O indivíduo pode ter 

vivido pessoalmente o acontecimento ou, por causa do sentimento de 

pertencimento, apropriar-se dessa memória vivida por sua coletividade. 

Além das vivências pessoais ou por tabela, há ainda a transferência de 

memória ou, como diz o autor, transferência por herança, a qual pode 

ser transmitida ao longo dos séculos com altíssimo grau de identificação, 

por meio de socialização política ou histórica de modo a ocorrer uma 

forte identificação com determinado passado. E isto motivado muitas 

vezes por traumas que marcaram profundamente determinado grupo 

(POLLAK, 1992). É extremamente importante ressaltar que enquanto 

expomos, brevemente, o pensamento de Pollak e Halbwachs, o fazemos 

trazendo em mente a noção de cidadania que desenvolvemos no tópico 

anterior. 

Michael Pollak destaca, ademais dos acontecimentos, mais dois 

elementos constitutivos da memória: ospersonagens e os lugares. Os 

personagens e lugares históricos são fundamentais, principalmente, 

para a construção de uma identidade nacional. Tantos os personagens 

quanto os lugares igualmente podem constituir a memória por relação 
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direta, por tabela ou herança. Entendemos assim que, em linhas gerais, 

o que toca o indivíduo toca a sua coletividade. O sujeito seria uma 

espécie de microcosmos de sua comunidade. 

Se a memória é um fenômeno construído também 

coletivamente, o que vem a ser então uma memória coletiva? Pollak 

responde dizendo que ela é a “[...]operação coletiva dos acontecimentos 

e das interpretações do passado que se quer salvaguardar” (1989, p. 9). 

A preservação dos acontecimentos, das personalidades históricas e do 

locus permitem a uma comunidade ou nação manter sua própria 

identidade. A função principal da memória coletiva é definir e reforçar 

sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades. 

Ao mesmo tempo ela produz e preserva uma identidade, ela a distingue 

de outras identidades ou grupos. Assim, a memória mantem a coesão 

interna e defende as fronteiras do grupo. 

É preciso no entanto, que o sujeito adira à memória coletiva e 

isso pode se efetuar de diversas formas. Uma dessas maneiras é exposta 

por Pollak ao falar sobre Halbwachs, quando afirma que este: 

 

[...] longe de ver na memória coletiva uma 

imposição, uma forma específica de dominação ou 

violência simbólica, acentua as funções positivas 

desempenhadas pela memória comum, a saber, de 

reforçar a coesão social, não pela coerção, mas pela 

adesão afetiva ao grupo (1989, p. 3). 

 

A adesão afetiva à memória coletiva produz no indivíduo com 

muito mais vivacidade o sentimento de pertencimento ao grupo social. 

Pode-se dizer, segundo o autor, que a memória é um fator de unidade de 
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uma coletividade ao mesmo tempo em que é um fator de distinção entre 

coletividades. 

Sabemos, todavia, que a memória é seletiva e, portanto, 

seleciona os acontecimentos passados, os personagens históricos e os 

lugares, visando definir e reforçar o sentimento de pertencimento a um 

determinado grupo. Halbwachs (1990), coadunando com o pensamento 

de Pollak (1992), afirma que a memória estrutura-se em pontos de 

referências. Os pontos de referências, segundo ele, são a arquitetura, as 

paisagens, os personagens históricos, as tradições, os costumes, etc. 

Estes pontos de referência são “[...] indicadores empíricos da memória 

coletiva” e estruturam nossa memória e a inserem na memória coletiva 

(HALBWACHS, 1990). As lembranças do indivíduo se apoiam nesses 

pontos citados, os quais corroboram, como indicadores empíricos, para 

o mantenimento do sentimento de pertencimento. 

Acontecimentos tais como a independência do Brasil, a 

inconfidência mineira, a proclamação da república. Personagens 

históricas como Dom Pedro I, Tiradentes, Marechal Deodoro. Os lugares 

ou pontos de referências tais como Rio de Janeiro, Brasília, a 

arquitetura colonial, o quadro de Pedro Américo (O grito do Ipiranga), 

etc. Todos são elementos constitutivos da memória nacional brasileira. 

A memória ao se apoiar nos elementos supracitados constitui a 

identidade brasileira oficial. É ainda fator de unidade, coesão, e também 

de distinção, isto é, nos identifica como nação e nos distingue de outros 

povos. O sentimento de pertencimento a identidade nacional passa 

obrigatoriamente pelos acontecimentos, personagens, lugares e pontos 

de referência vistos em Pollak (1989, 1992) e Halbwachs (1990). É 

oportuno notar que a memória coletiva (nacional) é perpetuada 

principalmente, de maneira institucional, pela escola. É na escola que os 
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elementos vistos tomam forma na construção da identidade coletiva 

oficial. 

Todavia, ademais do quadro quase idílico que expusemos acima 

há as memórias marginais, as quais muitas vezes estão em 

contraposição à Memória oficial. Essas memórias se perpetuaram na 

clandestinidade e no silêncio (HALBWACHS, 1990). Sem embargo, por 

vezes a memória marginal quando revista em outros contextos 

socioculturais acaba por suplantar a Memória dita oficial. A concepção 

de memória marginal nos serve de subsídio para compreendermos a 

exclusão operada pela noção oficial de cidadania. Numa sociedade 

capitalista, desigual o conceito de cidadania por vezes reforça a 

marginalização de memórias e consequentemente de identidades 

(sujeitos). 

 

Conclusão 

 

O efetivo exercício da cidadania dá-se na participação política 

dos sujeitos ativos economicamente (RIBEIRO, 2002). A educação aí 

exerce papel fundamental na inserção do sujeito no mundo do trabalho 

e por consequência torná-lo plenamente cidadão, participante político 

da coletividade a qual sente pertencer. É neste sentimento de 

pertencimento, no sentir-se cidadão, que as questões sobre as memórias 

e a identidade se intercruzam com a noção de cidadania. 

O sentimento de pertencimento a uma determinada sociedade é 

constituído das memórias individuais e coletiva (POLLAK, 1992). Os 

elementos constitutivos da memória inserem o indivíduo na memória 

coletiva. Segundo Halbwachs (1990), uma das formas de adesão à 

memória social e a adesão por afetividade. A escola é o espaço 
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institucional de construção e preservação da memória coletiva 

(Nacional) oficial. A educação formal preserva a memória do grupo e 

corrobora na construção da imagem que o sujeito tem de si mesmo, para 

si e para o outro, isto é, a sua identidade. Esta exerce função 

importantíssima na construção do sentido pleno de cidadania. Podemos 

afirmar que é uma constatação razoável dizer que o sujeito antes de 

buscar a cidadania deve obrigatoriamente sentir-se pertencente, em 

algum grau, à comunidade na qual ele deseja ser cidadão. 

Compreendendo quem é, e quem pode vir a ser, numa perspectiva de 

construção da identidade enquanto cidadão ativo, reflexiona esta 

possibilitada pelas memórias vivenciadas individual e coletivamente. 

 A negação da cidadania e a marginalização das memórias estão 

intimamente ligadas. A memória clandestina não é parte dos elementos 

de constituição da memória coletiva (oficial). Assim quando a 

identidade do sujeito é marginalizada o seu sentimento de 

pertencimento é fragilizado e logo sua noção de cidadão é-lhe 

suplantada. 
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O governo republicano foi instalado no Brasil nos finais do 

século XIX defendendo um projetodereforma social moderna, 

repensando vários espaços sociais, entre eles, a educação popular. São 

realizadas reformas educacionais, reestruturação da direção superior 

da instrução pública e normatização do ensino primário e secundário, 

provendo o estabelecimento de novos instrumentos para o ensino 

público: os grupos escolares. Caberia à escola difundir os valores e 

comportamentos que seriam a base da nova nacionalidade - República 

e educação escolar estavam intrinsecamente ligadas à ideia de 

civilização e crença do progresso (FERREIRA, 2009). 

Para Vidal e Faria Filho (2000), os grupos escolares eram 

apresentados como prática e representação que permitiam aos 

republicanos romper com o passado imperial; eram espaços que 

projetavam para um futuro, em que o povo, reconciliado com a nação, 

plasmaria uma pátria ordeira e progressista. 

As primeiras edificações escolares foram construídas em São 

Paulo, nos anos de 1890, que foi tomada como sinônimo de progresso e 

cosmopolitismo. No Rio Grande do Norte, o primeiro Grupo Escolar foi 

instalado na cidade de Natal. Moreira (2005), informa que o Grupo 
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Escolar Augusto Severo foi criado pelo decreto n°174 em 5 de março de 

1908, no exercício do governo de Antônio José de Souza e Melo (1907- 

1908). O Grupo Escolar Augusto Severo também passa a ser a “Escola-

Modelo” para outros grupos construídos no Estado. 

De acordo com Souza (1998), a construção dos grupos 

escolares também fazia parte dos melhoramentos urbanos, tornando-

se denotativo do progresso de uma localidade. Para a autora, a escola 

tornava-se um símbolo de modernização cultural e a morada de um 

dos mais caros valores urbanos: a cultura escrita. A escola e a cidade 

tinham, portanto, identidades interligadas, uma significando e dando 

sentido a outra. Na escola, enquanto templo do saber, as dimensões da 

vida urbana eram traçadas. 

Esse trabalho tem como objeto de estudo o Grupo Escolar 

Tenente Coronel José Correia, inaugurado na cidade do Assú (RN) no 

dia 07 de setembro de 1911, e pretende analisar como o Grupo Escolar 

Tenente Coronel José Correia se insere no contexto sociocultural da 

cidade do Assú, a partir de um processo de contribuições e influencias 

entre a cultura escolar e a cultura urbana nos anos de 1911 a 1950. 

A problemática abordada na pesquisa visa compreender como 

o Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia se insere no contexto 

sociocultural da cidade do Assú/RN, considerando as contribuições da 

instituição para a sociedade e as influencias que a cultura escolar 

desenvolvida no grupo sofre da cultura urbana. 

A partir da leitura das fontes, propomos a hipótese de que o 

Grupo Escolar Ten. Cel. José Correia se insere no contexto 

sociocultural da cidade do Assú através de um processo em que podem 

ser destacas as seguintes evidências: 

✓ Contribuí com hábitos que criam uma sociedade ordeira; 
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✓ Colabora com a formação de profissionais que atendam as 

demandas da sociedade; 

✓ Sofre influências do cotidiano da cidade, desenvolvendo uma 

cultura escolar que se interliga com o contexto da cultura 

urbana. 

 

O Referencial Teórico-Metodológico está embasado no 

conceito de comunidade envolvente de Justino Magalhães (2004), 

autor que tem suas teorizações caracterizadas no campo da história das 

instituições. Esse autor destaca que, para a reconstituição histórica de 

uma instituição impõe-se uma abordagem simultaneamente interna e 

de relação com a comunidade envolvente: “privilegiar a relação entre a 

instituição educativa e o espaço geográfico e sociocultural envolvente é 

tomar como pressuposto que toda a instituição, na sua dinâmica 

histórica, erige um espaço de envolvimento e de influência (....)” 

(MAGALHÃES, 2004, p. 163). 

Destaca-se, ainda, as pesquisas de autores que trabalham com 

a cultura escolar como categoria de análise. Antonio Viñao Frago 

(1995) afirma que a cultura escolar recobre diferentes manifestações 

das práticas instauradas no interior das escolas, transitando de alunos 

a professores, de normas a teorias. Os espaços e tempos escolares 

também são dimensões essências na educação.Dominique Julia (2001) 

identifica a cultura escolar como um conjunto de normas que definem 

conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e práticas que 

permitem a transmissão desses conhecimentos e incorporação dos 

comportamentos; normas e práticas coordenas a finalidades que 

podem variar segundo as épocas (religiosas, sociopolíticas ou de 

socialização). 
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As Fontes utilizadas são livros e revistas que evidenciam o 

cotidiano da cidade do Assú; Documentos referentes ao grupo escolar: 

decreto de criação, programa de reinauguração, regimento interno, 

entre outros; além de jornais locais e estaduais. 

 

1 – A cidade de Assú e a instrução pública republicana 

 

Assú localiza-se a 210 quilômetros de Natal, capital do Rio 

Grande do Norte. Seus primeiros habitantes eram os índios Janduís 

que viviam das terras ribeiras do Assú-RN para o Jaguaribe-PB, até a 

parte central de Pernambuco. O povoado recebeu várias 

denominações, como Vila Nova do Príncipe, passando para Vila Nova 

da Princesa e finalmente, Assú. Com essa denominação o território 

também passa à categoria de cidade no dia 16 de outubro de 1845, 

através da Lei n° 124, de autoria de João Carlos Wanderley (SILVEIRA, 

1995, p. 9). 

As primeiras atividades econômicas da região eram voltadas, 

principalmente, para a pecuária, dadas as condições climáticas e a 

vasta extensão de terra.  Com o avanço industrial, a pecuária foi 

substituída pela produção da cera de carnaúba e o algodão que se 

tornaram o destaque da economia do município nas primeiras décadas 

do século XX. 

Nessa época, Assú tornou-se um dos maiores produtores de 

algodão no Estado do Rio Grande do Norte. A carnaúba, por sua vez, 

tinha na cidade a maior indústria extrativa do Estado. A produção e 

extração acelerada da palmeira fez com que a cidade fosse 

cognominada de Terra dos Carnaubais (PINHEIRO, 1997, p. 60). 
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Com o avanço da economia, a cidade também passa por uma 

série de transformações e os sinais do progresso começaram a chegar 

na segunda metade do século XIX com uma série de serviços em 

espaços públicos e privados. 

Aponta-se, ainda, uma grande movimentação artístico-cultural 

na cidade. Os registros mostram que o passado do Assú é marcado por 

uma efervescência cultural que deu destaque ao jornalismo e às artes, 

como a poesia, a prosa, o teatro e a música. Essas manifestações 

artísticas começaram a ganhar ênfase na segunda metade do século 

XIX, justamente com o início da publicação de diversos jornais, que 

abriram o cenário da vida literária na cidade. 

Paralelo ao desenvolvimento da imprensa desenvolveu-se, 

também, o teatro, surgindo, em 1884, a Sociedade Recreio Familiar, 

primeira sociedade dramática e que deu origem ao Teatro São José. A 

partir dessa instituição teatral, vários grupos e espaços dramáticos 

foram criados na cidade, que contava com seus próprios artistas e 

escritores, posto que os dramas, as comédias e peças teatrais eram 

representadas e escritas pelos filhos da terra (FERREIRA, 1999, p. 67). 

No contexto literário do final do século XIX, Assú deu luz à 

poesia. De acordo com Vasconcelos (1966), é notável a atuação dos 

assuenses no campo vasto da literatura norte-rio-grandense, 

especialmente no jornalismo e na poesia. 

Apesar desse desenvolvimento literário e artístico, até o início 

do século XX a cidade ainda não contava com um espaço institucional 

de ensino totalmente voltado para esse campo. Até então as escolas 

funcionavam nas residências dos professores. Assim como em outras 

regiões do país, uma grande parcela da população assuense era de 

analfabetos. 
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Nesse período, seguindo o movimento de universalização da 

instrução, do combate ao analfabetismo e da difusão da escola 

primária, propostas do ideário pedagógico republicano, surge no país 

uma escola com traços marcantes de uma matriz urbana: os grupos 

escolares. Na cidade do Assú, a implantação dessa nova instituição 

educacional acontece, exatamente, dentro do processo de progresso e 

desenvolvimento sociocultural da cidade, através da criação do Grupo 

Escolar Tenente Coronel José Correia. 

A ideia de implantação de um grupo escolar na cidade se deu a 

partir de 1910 sob a inciativa do juiz de Direito José Correia de Araújo 

Furtado, que percebeu o quanto era necessário para a cidade dispor de 

um local apropriado que pudesse oferecer educação primária de 

qualidade para a população. Através de campanhas, ele conseguiu um 

prédio na Rua São Paulo para o funcionamento do estabelecimento. 

Durante a administração do governador Alberto Maranhão era 

lançado no dia 11 de agosto de 1911 o decreto n° 254 que criava “na 

cidade do Assú um Grupo Escolar denominado ‘Tenente Coronel José 

Correia’, comprehendendo duas escolas elementares, uma para cada 

sexo e uma mista infantil”. A partir desse Decreto, era inaugurado no 

dia 07 de setembro de 1911 o Grupo Escolar Tenente Coronel José 

Correia. 

A implantação do grupo escolar foi matéria do Jornal A 

República, importante veículo de comunicação da capital, Natal, que 

circulava em todo o Estado. Segundo a matéria, a festa de inauguração 

contou com uma série de discursos que enaltecia o novo modelo de 

educação proposto pelo ideário republicano. Em seu discurso, por 

exemplo, o professor Anphilóquio Câmara mostrava “os erros e 

prejuízos existentes no sistema de ensino de outrora e os meios de 
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evita-los”, referindo-se ao modelo educacional aplicado no período 

imperial, “passando em seguida a dissertar sobre as três espécies de 

educação, física, moral e intelectual e explicando como deveria ser 

ministrado o ensino moderno nos novos grupos escolares” (JORNAL A 

REPÚBLICA, 1911). 

Foram empossados como professores, Luiz Correia Soares de 

Araújo, que esteve à frente do grupo escolar também como diretor até 

1913 e depois foi designado para a capital do Estado, onde dirigiu por 

diversos anos o Grupo Escolar Frei Miguelinho. O corpo docente 

contava, também, com as professoras Maria Carolina Wanderley e 

Clara Carlota de Sá Leitão que permaneceram no grupo escolar até 

meados da década de 1950. 

Nesse estabelecimento de ensino se desenvolvia o curso 

primário, que contava com escolas infantil e elementar, podendo 

funcionar com turmas mistas ou por sexo. O Grupo Escolar Ten. Cel. 

José Correia iniciou suas atividades com a matrícula de 90 alunos: 30 

na classe infantil, 30 na classe elementar feminina e 30 na classe 

elementar masculina. 

Os processos didáticos e metodológicos adotados nos grupos 

escolares expressavam uma nova orientação pedagógica marcada pelos 

princípios do método intuitivo, que implicava diretamente na relação 

entre alunos e o conhecimento escolar, rejeitando aulas apenas 

expositivas e despertando a atenção dos alunos com perguntas, 

explicações, provocando a participação. 

O Grupo Escolar Ten. Cel. José Correia, seguindo esses novos 

preceitos pedagógicos, contava com a utilização de recursos que 

ajudariam a auxiliar na aprendizagem do aluno, como figuras, mapas 
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geográficos e outros recursos que deixavam as salas coloridas, alegres, 

propícias para o aprendizado (SILVA, 2010). 

O novo cotidiano escolar também traz a preocupação com a 

higiene e a formação de um povo ordeiro, educado, organizado, limpo 

não só fisicamente como também, mentalmente. 

O Grupo Escolar Ten. Cel. José Correia funcionou na Rua São 

Paulo, atual Minervino Wanderley, até o ano de 1948. Quando Edgar 

Borges Montenegro assumiu o cargo de Prefeito da cidade do Assú, em 

1948, promoveu algumas mudanças importantes na cidade. Durante 

sua administração ocorreram articulações junto ao governo do Estado 

para a construção de um novo prédio munido de amplas instalações 

para melhor acomodar o número de alunos do grupo escolar da cidade. 

O projeto foi concretizado e no dia 02 de fevereiro de 1949 foi 

inaugurado o novo prédio para o funcionamento do grupo, situado à 

Rua Coronel Wanderley. A inauguração se deu num evento garboso e 

grandioso com um dia inteiro de festividades, e contou ainda com a 

participação do governador, Dr. José Augusto Varela, e sua ilustre 

comitiva. 

Apesar de continuar com a mesma identidade institucional 

depois da mudança de prédio, diversas transformações podem ter 

ocorrido no ciclo de vida do grupo escolar. Desde a sua criação e em 

seu desenvolvimento pode ter passado por crises e transformações 

internas, influenciadas também por processos externos, como leis e 

decretos nacionais. Contudo, a instituição se mantem, aparentemente, 

como um espaço privilegiado no contexto da cidade. 

Com base em Magalhães, Gatti Junior (2002) afirma que a 

história das instituições educativas investiga o que se passa no interior 

da escola pela “apreensão daqueles elementos que conferem identidade 
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à instituição educacional, ou seja, daquilo que lhe confere um sentido 

único no cenário social do qual fez ou ainda faz parte, mesmo que ela 

tenha se transformado no decorrer dos tempos.” 

 

2 – A interligação entre a cultura escolar e a cultura urbana 

 

No final do século XIX e início do século XX o poder público 

municipal assuense desencadeou ações que se familiarizam com 

tendências modernizadoras, se considerarmos a conjuntura de 

desenvolvimento urbano vivida pelo Brasil na periodização em estudo. 

No entanto, não bastaria todas essas mudanças sem que houvesse um 

avanço no que concerne à educação pública de qualidade na cidade. 

Nesse sentido, visamos compreender como se dá o processo de 

interligação entre a instituição e o contexto sociocultural da cidade, a 

partir de contribuições e influencias. 

Além do Grupo Escolar Ten. Cel. José Correia, que por volta de 

1929 contava com uma matrícula de 161 alunos, existiam mais três 

escolas funcionando na cidade: a Escola Santa Ignes (116 alunos), a 

Escola Santa Therezinha (24 alunos) e o Colégio Nossa Senhora das 

Vitórias (78 alunas) (AMORIM, 1929, p. 16). 

Percebe-se que a educação escolar ainda precisava ser 

difundida no município para que o índice de analfabetismo diminuísse 

de forma mais consolidada. Contudo, Amorim (1929) afirma que “o 

município é um dos que mais se preocupa com a instrução pública”. 

Por sua vez, a chegada do grupo escolar não favorecia o acesso à 

maioria da população. Para Pinheiro (1997, p. 148), “A seletividade e 

excludência estavam presentes em decisões de aparente irrelevância, 
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como por exemplo, o fardamento escolar que expressam um tipo de 

indumentária própria a uma camada social mais favorecida”. 

Por outro lado, essa camada social mais favorecida, formada 

em geral por proprietários rurais, comerciantes e fazendeiros, poderia 

estar preocupada com um projeto social mais amplo através da 

formação escolar de seus filhos para o atendimento dos serviços 

públicos e privados da cidade.  Dessa forma, pode-se destacar a 

colaboração do grupo escolar na formação de profissionais que 

atendam a demanda dessa sociedade em desenvolvimento. 

Amorim (1982), faz um panorama dos profissionais que 

fizeram as primeiras letras no Grupo Escolar Ten. Cel. José Correia. 

Considerando o ingresso desses profissionais na instituição até os anos 

de 1950, são citados cinco bacharéis, três provisionados, três médicos, 

um padre, dois técnicos-agrícolas, um cirurgião-dentista, três 

economistas, um bacharel em jornalismo, uma assistente social, 

quarenta e três contadores e quatorze professoras. 

Destaca-se, ainda, a contribuição de condutas disciplinares 

voltadas para a moralidade e o civismo como um grande definidor de 

aspectos e hábitos que circulam no contexto escolar mas que também 

são transmitidos pela educação à sociedade. Tais práticas disciplinares 

objetivavam disseminar e divulgar os ideais republicanos; por esse 

motivo a educação era concebida como responsável pela organização 

da nação, repassando valores aos indivíduos crianças para que no 

futuro os mesmos pudessem representar sua pátria. 

Diversas atividades eram propostas visando despertar nos 

alunos o amor e o pertencimento à pátria. Os passeios escolares 

organizados no grupo escolar, por exemplo, tinham objetivos voltados 

também para a formação moral e cívica. Pinheiro (1997), informa que 
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no percurso de alguns passeios a professora Sinhazinha Wanderley, 

“mandava os alunos cantarem o hino dos Voluntários do Norte, numa 

homenagem aos soldados assuenses que morreram na Guerra do 

Paraguai”. 

Por outro lado, torna-se importante destacar de que forma a 

cultura escolar desenvolvida no grupo escolar vai sendo influenciada 

pelo contexto da cultura urbana, considerando que uma das formas de 

compreensão desse processo de ligação, é buscar entender como a 

instituição escolar se inscreve nas teias de relações da cidade (FARIA 

FILHO, 2005, p. 33). 

Inicialmente, destaca-se a presença da professora Sinhazinha 

Wanderley, que participava da vida cultural da cidade através de 

poesias, da criação de textos e artigos para jornais e de obras musicais 

(como o hino da cidade). Por ter sido professora do grupo escolar por 

mais de 40 anos, pressupõe-se que suas atividades culturais também 

tenham influenciado seus alunos. Em suas práticas pedagógicas, ela 

realizava dramatizações e representações teatrais, passeios e 

participava das atividades comemorativas (PINHEIRO, 1997). 

Segundo Amorim (1972), no encerramento do primeiro ano de 

atividades escolares, os alunos do Grupo Escolar Ten. Cel. José Correia 

apresentaram duas composições da talentosa professora Sinhazinha 

Wanderley, “denominadas ‘A Taba Assú’ e ‘A Reforma da instrução’, 

que conquistaram francos aplausos, não só pelo bom desempenho 

dado, como pela inteligente elaboração das peças”, (AMORIM, 1972, p. 

23). 

Francisco Amorim (1972), destaca as principais representações 

teatrais realizadas na cidade do Assú dos finais do século XIX aos 

meados dos anos de 1950. O autor afirma que o Grupo Escolar Ten. 
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Cel. José Correia, “no louvável proposito de estimular os seus 

frequentadores nos domínios da literatura e da arte, desde seu início, 

sempre promoveu festividades cívicas, cuja programação não era 

indiferente à arte de representar” (AMORIM, 1972, p. 20). 

O grupo escolar também colaborou com a construção do 

Educandário Nossa Senhora das Vitórias. A instituição educativa da 

Congregação das Filhas do Amor Divino foi inaugurada no Assú no dia 

09 de março de 1927 e contou com a colaboração de diversos setores da 

sociedade através de campanhas para a arrecadação de recursos. O 

Grêmio Complementarista do Grupo Escolar Ten. Cel. José Correia 

realizou, em benefício das obras para a construção do Educandário, 

dois festivais entre os anos de 1924 e 1926 (LIMA, 2002, p. 306).   

O Grêmio Complementarista foi fundado no dia 8 de fevereiro 

de 1925 pelos alunos da Escola Complementarista do grupo escolar.  

Além de participar da vida cultural assuense através de diversas 

dramatizações, a agremiação também desenvolveu atividades no 

contexto da imprensa da cidade.  No dia 07 de setembro de 1925 

circulou o primeiro número do jornal O Paladio, órgão oficial do 

Grêmio Complementarista, que tinha circulação mensal e era dedicado 

ao ensino, literário e noticioso. Em seu artigo de apresentação dizia que 

havia nascido, “Fadado para um futuro promissor e bello” e trazia o 

retrato do emérito assuense, Dr. Nestor dos Santos Lima. Era impresso 

no Atelier Otavio, em Mossoró, quase sempre em tinta de cor, e media 

35x25 (AMORIM, 1965, p. 31). Em 16 de março de 1927, o jornalzinho 

entrou em sua segunda fase. 

A professora Sinhazinha Wanderley, como já destacamos antes 

sua participação na vida cultural da cidade, foi uma importante 

colaboradora do jornal Atualidades, que circulou na cidade nos anos de 



PERSPECTIVAS TEÓRICAS E REFLEXÕES PEDAGÓGICAS 

 59 

1950. Diversos números trazem poesias, textos variados e 

reminiscências da vida educacional da docente no Grupo Escolar Ten. 

Cel. José Correia. Na edição do dia 10 de setembro de 1950, ainda 

dedicada as festividades cívicas, a professora escreveu uma poesia 

intitulada Relembrando o Velho Grupo, onde expressa todo o seu 

amor ao grupo escolar da cidade e relembra também dos grandes 

festivais realizados pela instituição. Além dessa poesia, Sinhazinha 

Wanderley também escreveu na mesma edição o texto Sete de 

setembro, onde saúda a comemoração cívica, destacando que a data 

“É o dia da Pátria, da emancipação de um povo” e recorda com muita 

emoção que “É ainda a data gloriosa em que a 39 anos foi inaugurado o 

Grupo Escolar ten. Cel. José Correia, dia em que as crianças do Assú 

abriram as almas para o batismo da luz” (JORNAL ATUALIDADES, 

1950). 
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Considerações finais 

 

Nesse trabalho, procuramos destacar e evidenciar um possível 

processo de interação que pode ocorrer entre a cultura escolar e a 

cultura urbana, através da presença do Grupo Escolar ten. Cel. José 

Correia no contexto sociocultural da cidade do Assú. Através da leitura 

de diversas fontes podemos perceber a importância do Grupo Escolar 

Tenente Coronel José Correia como um espaço de formação das 

primeiras letras na cidade do Assú, mas também como uma instituição 

que colabora efetivamente num contexto mais amplo. O grupo escolar 

pode ser visto como um equipamento de apropriação e divulgação das 

propostas do ideário republicano, colaborando com a formação de um 

povo ordeiro e civilizado, e ao mesmo tempo, como um espaço de 

representatividade da própria cidade, participando do ideal de progresso 

urbano, sendo influenciado mas também colaborando com o 

desenvolvimento sociocultural da cidade. 
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  O presente texto discute acerca da Memória sobre o Ensino 

Religioso (ER) referente ao Estado do Rio Grande do Norte (RN). Nosso 

objetivo é de conhecermos e interpretarmos as histórias desse 

componente Curricular, no Estado, a partir das experiências 

rememoradas por uma professora que atuou entre os anos de 1973 e 

2015, estando atualmente aposentada das suas funções com o ER. 

 A discussão visa ampliar os conhecimentos sobre a História da 

Educação, de maneira mais geral, e, os aspectos que envolvem o 

desenvolvimento desse Componente Curricular no RN, sobretudo nos 

últimos quarenta e cinco anos, de maneira mais específica. 

 Esse Componente Curricular, cujo olhar ainda permanece, de 

certa forma, desconhecido (BENEVIDES, 2008), desvinculado (SILVA, 

2014), oculto (COSTA, 2014) ou esquecido, tem atualmente a(s) 

Ciência(s) da(s) Religião(ões)3 como curso de formação docente. 

Entretanto, seus referenciais remetem a outro contexto, que antecede 

                                                 
3As possibilidades da nomenclatura dos cursos são quatro, e variam de acordo com o 
método ou métodos e objeto ou objetos de estudo. 
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essa nova postura para o ER, pautada na diversidade, pluralismo e 

multiculturalismo. Nesse sentido, o investimento em se pesquisar sobre 

o passado do ER remete a compreender e interpretar os elementos e 

condições que proporcionaram essa nova postura pedagógica voltada 

para a diversidade e o pluralismo religiosos e não mais a práticas 

catequéticas. 

 

1 – METODOLOGIA 

 

 Metodologicamente, adotamos para este trabalho a abordagem 

interpretativista, segundo Moita Lopes (1994). Para esse autor, essa 

abordagem possibilita uma (re)interpretação do mundo, tendo em vista 

que as características criadoras do mundo social, que estão ligadas ao 

homem, são inúmeras. Em outras palavras, entendemos que ela atende 

à percepção da existência de inúmeras visões de mundo que estão 

constantemente a se remodelar no discurso, pela linguagem, e através 

das diversas marcas trazidas ao longo da construção social do sujeito. 

Em diálogo com a abordagem anterior, apropriamo-nos da abordagem 

sócio-histórica ou sociocultural, a partir das considerações de Freitas 

(2002).  

A opção por essa abordagem visa corroborar no entendimento 

das perspectivas sociais e históricas, através da compreensão dos 

fenômenos, nos quais a singularidade é considerada uma instância da 

totalidade social, em contraposição aos reducionismos das perspectivas 

exclusivamente empiristas (objetivistas) ou idealistas (subjetivistas), por 

exemplo, que definem os estudos sobre os sujeitos sob o ponto de vista 

externo ou interno (FREITAS, 2002). A escolha dessa conexão de 

abordagens advém da recorrência à tipologiadepesquisaqualitativa, que 
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comporta a capacidade de agrupamento de diversas estratégias de 

investigação (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Essa tipologia de pesquisa tem 

como características a construção de dados relativamente a pessoas, 

locais e conversas, analisados mediante os fenômenos que os circundam 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

 O sujeito escolhido para esta pesquisa é uma professora de ER 

que atuou entre os anos de 1973 e 2015. Ela foi professora da rede 

pública estadual do Ensino Fundamental e do Ensino Superior no RN, 

cuja principal função era de formar professores. Participou também da 

Comissão de Ensino Religioso do Rio Grande do Norte – CER – RN 

durante o período já destacado. Atualmente ela está aposentada. Sua 

formação acadêmica é caracterizada pela graduação em Letras (1980), 

Especialização (2007) e Mestrado em Ciências da Religião (2012). A 

escolha desse sujeito deu-se por ter sido uma das pioneiras na formação 

mais sistematizada de professores de ER no RN; pelo envolvimento nas 

lutas para o reconhecimento do ER como Componente Curricular oficial 

dos sistemas de ensino, tanto no contexto estadual como nacional; e, 

pela elaboração de materiais didáticos e outros subsídios didáticos tanto 

em nível nacional como estadual. 

Foi realizada uma entrevista com essa professora em 2012 no 

qual remete ao projeto Saberes das práticas docentes no contexto do 

Ensino Religioso – diálogo multidisciplinar entre as práticas de leitura, 

memórias docentes e experiências da construção de identidades 

(PIBIC/CNPq/UERN). Fizemos parte da gravação, juntamente com a 

orientadora da pesquisa, a Doutora Araceli Sobreira Benevides, e outros 

dois bolsistas na época. A entrevista foi transcrita por nós. Para um 

melhor entendimento das análises dos enunciados, recorreremos aos 

discursos da professora utilizando-nos da expressão P1 (Professora 1). 
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Para os discursos da entrevistadora, designamos E1 (entrevistadora 1). 

Os dados contidos nas filmagens foram transcritos e estão organizados 

da seguinte maneira: [...] Corte pelo analista, ( ) Pausas, hesitações no 

fluxo das enunciações, [ Falas sobrepostas, / Interrupção na fala em 

curso. 

 

2 – Questões de Memória 

 

 Antes de iniciarmos as análises, é preciso destacar duas 

considerações sobre a recorrência à memória que estamos a trabalhar 

neste texto. A primeira consideração é que, ela é compreendida como 

coletiva/individual. Segundo Halbwachs (2006, p. 69), “[...] diríamos 

que cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória 

coletiva, que este ponto de vista muda segundo o lugar que ali ocupo e 

que esse mesmo lugar muda segundo as relações que mantenho com 

outros ambientes”. Portanto, a compreensão aqui é da coexistência 

coletiva/individual da memória, e que as percepções da memória variam 

conforme o lugar. 

 A segunda consideração em destaque, diz respeito ao fato de 

que, ao evocarmos as lembranças que envolvem o contexto de um 

Componente Curricular, no nosso caso o ER, estamos, inevitavelmente, 

trabalhando com a possibilidade de acesso à memóriadocente. Estas, 

envolvem o espaço escolar, outros docentes, materiais didáticos, 

leituras, escrita, produções teóricas, exercício da ação docente, entre 

outras características. Cabe o esclarecimento de que a ambientação 

escolar nesse tipo de memória, que em todo caso é seletiva, não exclui o 

inter-relacionamento com outras dimensões do cotidiano do docente, 
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porque também pertence a uma pessoa, pois, a vida profissional do 

docente não está desvinculada da dimensão pessoal. 

 

2.1 – Memória sobre Ensino Religioso 

 Selecionada o tipo de memória a ser investigada, passamos às 

análises dos discursos narrados sobre a memória do ER do RN. De 

início, destacamos a inserção da professora no âmbito do ER no estado, 

que nos apresenta elementos de um contexto do ER em que a formação 

não era proporcionada por um curso de formação acadêmica. 

 

E1 – [...] Eu queria que você falasse como você, M. 

A.4, entrou no Ensino Religioso! / 

 

P1 – Pois é! / Eu entrei em mil novecentos e setenta 

e três coordenando essa equipe, né?! / 

 

E1 – Mas antes? / Você tinha alguma formação? / 

O que que te levou a você escolher essa área de 

conhecimento? / 

 

P1 – [Eu, tinha, / fi... / Eu, eu tinha uma 

experiência de... / Eu fui aluna de colégio Católico, / 

e quando eu tinha dezesseis anos, as freiras viviam 

arrebanhando gente para o convento! / E eu fui! / 

Eu fui, / mais outras jovens pro convento, que era 

no Colégio das Neves também! / Mas nós fomos 

tudo noviciados! / Nós não tínhamos vocação! / E 

saímos! / Mas, todo mundo pensa que a formação lá 

                                                 
4Omitimos o nome. 
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foi muito intensa! / E foi! // É, eu, considero um 

tempo maravilhoso na minha vida. / Claro que eu 

num tinha mais espaço pra ficar lá e não tinha 

vocação pra isso. / Eu tinha uma vocação cristã! / 

Mas, pra religiosa eu nunca tive! / Tanto é que 

minha equipe não tem história! / A minha turma 

saiu todas, né?! // (risadas da entrevistada) 

 

E1 – [Ninguém quis ficar! / 

 

P1 – [...] e, essa formação é interessante, / foi muito 

interessante! // E, eu, eu tava no... / eu sempre fui 

catequista. / Adorei ser catequista! / Sempre fui 

catequista. / E a adorava isso! // Como era próximo 

de L.5, / conheci desde seminarista, / e ele foi 

convidado, e ele foi e me convidou também! / 

Aliás!/ A própria A.6 que convidou! / 

 

 Os enunciados, acima, destacam a inserção da professora no ER 

a partir de 1973, junto à equipe que compunha a Comissão de Ensino 

Religioso – CER, do RN, ligada a então Secretaria de Educação e Cultura 

– SEC, do Rio Grande do Norte. Cabe destacar que a entrevistada foi 

uma das fundadoras dessa comissão (SILVA, 2014). Mais adiante, ela 

evoca que estudou em colégio católico, cogitando a possibilidade de ser 

freira, e consequentemente seguir uma vida religiosa mais estrita, mas, 

segundo seus enunciados, por não ter vocação, decidiu abandonar esse 

tipo de vida religiosa. Durante esse decurso, conheceu o sujeito L. Este, 

                                                 
5Omitimos o nome. 

6Omitimos o nome. 
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estava na sua formação religiosa enquanto seminarista. Ele, juntamente 

com A., foram os responsáveis pela inserção da docente entrevistada no 

ER no RN. 

 Outros elementos importantes a serem destacados a partir dos 

enunciados dela são: a formação religiosa em convento; o convite para 

fazer parte da CER – RN; a contundente afirmação de ser e de gostar de 

ser catequisa; e as pessoas envolvidas na inserção dessa docente no 

âmbito do ER. Todos esses aspectos refletem e refratam um contexto 

histórico dessa disciplina, no qual, a formação de professores era 

realizada pela Igreja Católica Romana, ou não havia formação, ou seja, 

os professores eram leigos. 

 A partir desse momento destacada pela professora, iniciam-se 

trabalhos de formação de professores de ER no Estado, como forma de 

atender o déficit em relação à formação dessa disciplina. Essa formação 

era realizada pela CER – RN. Abaixo, as lembranças da professora sobre 

esse aspecto. 

 

P1 – [...] E, chegamos nós, né?! / Também com 

esta, / esta preocupação, a gente começou esse 

trabalho fazendo catequese mesmo. / Que era um / 

a gente fazia catequese, / mas a gente tinha uma 

preocupação, / já na época, / de respeitar a 

religiosidade presente na sala de aula. / Aí, a gente 

já tinha essa preocupação. / Aí a gente começou a 

perceber que havia muito boa vontade, mas não 

havia formação adequada. / Então, a gente começou 

a fazer viagem. / Aqui, a gente fazia reunião com os 

professores e, / e, / e fazia viagens pelo interior / do 

Rio Grande do Norte, para trabalhar o Ensino 

Religioso. / Nessa época existia um método, / 
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chamado... / é, realizado na igreja, é, chamadoVer, 

Julgar e Agir. / O que era esse método? / Esse 

método a gente analisava a realidade presente na 

sala de aula, que, na mesma época, que era usada 

na catequese, depois essa realidade era iluminada 

por um texto bíblico, ou outro texto, que pudesse 

iluminar, dar respostas a essa realidade. / Depois 

esses / a gente trabalhava com os alunos, / é, / 

ações transformadoras daquela realidade. / E 

celebrávamos também. / Celebrávamos aquela 

realidade. / Foi uma experiência riquíssima. / [...] / 

a gente trabalhava exatamente isso: a religiosidade. 

/ 

 

 A equipe CER – RN, da qual a entrevistada era uma das 

principais professoras, começou a realizar cursos de formação por todo 

o RN, pois, segundo sua compreensão, havia muito boa vontade, mas 

não havia formação adequada. Esses cursos atingiram naquele 

momento – início dos anos de 1970 –, três grandes Núcleos Regionais 

de Ensino de Primeiro Grau (NUREPS): Natal, Mossoró e Caicó 

(OLIVEIRA, 2013). 

 Em seus enunciados, a professora ressalta, ainda, o método de 

ensino difundido pela CER – RN: Método Ver, Julgar e Agir. Esse 

método baseava-se em três pontos: observar a realidade; criticar/julgar 

esta realidade sob a ótica da palavra bíblica; para, então, poder haver 

uma progressão libertadora através de ações transformadoras. Esse 

método foi sugerido pelo cardeal belga Joseph Cardijn, quando este 

preparou um dossiê com sugestões ao Papa João XXIII, enquanto Sua 

Santidade elaborava a Encíclica Mater et Magistra (1961) (OLIVEIRA, 

2013). O método foi utilizado na redação final da encíclica. Cabe a 
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observação que, nesse momento rememorado pela professora, o método 

já havia sofrido uma alteração: o celebrar. Celebravam-se vários eventos 

Cristãos e Judaicos. 

 Adiante nas análises, chegamos a um ponto de grande avanço 

para o ER no RN. Abaixo os enunciados que rementem àquele momento 

e ao fato. 

 

P1 – Aí, foi quando a gente fundou em 77, / a 

necessidade cresceu tanto, que em 1977 que nós 

criamos uma Escola Superior de Ensino Religioso, 

sem nada! / Fizemos um projetinho pequeno, / a 

gente não tinha noção de projeto político 

pedagógico, / na época nem se falava disso, / mas a 

gente tinha um projeto, / uma justificativa, / aquela 

coisa toda. / Todas aqueles, / aquelas, / exigências 

do pequeno projeto, / e, / e começamos essa escola. 

/ Qual era o objetivo dessa escola? / Era um curso 

em nível, que a gente começou em nível, de, de / a 

gente nem fazia extensão, / a gente pensava mesmo 

no curso superior. / Só que não era superior, 

porque nessa época o conselho ainda não tinha 

autonomia pra reconhecer, né?! / Aí a gente foi 

aprimorando isso, e, / e, / fez o projeto pedagógico 

com a ajuda de muitos professores. / [...] E aí a 

gente começou a, / a, / a gente levou este projeto ao 

Conselho Estadual de Educação. / E eles aprovaram 

como curso livre. / Curso livre. / Mas, era um curso 

que tinha todas as exigências de uma licenciatura e 

era um curso regularmente... / a princípio, / a gente 

fazia sexta à noite, sábado o dia todo. / Depois a 
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gente viu que não dava certo e, / a gente fez o curso 

todas as noites. / 

 

 Os enunciados da professora evocam uma lembrança sobre a 

criação da Escola Superior de Ensino Religioso – ESER, no ano de 1977. 

Segundo a docente, a motivação para a abertura foi o aumento da 

demanda de professores de ER que buscavam formação no estado. A 

CER – RN criou um projeto e endereçou ao Conselho Estadual de 

Educação para a aprovação. A proposta era oferecer aos professores um 

curso em nível superior, mas a aprovação deu-se como Curso livre. 

 A ESER, cuja sede era localizada no Instituto de Teologia 

Pastoral de Natal – ITEPAN, pertencente à Arquidiocese de Natal, 

responsabilizou-se pela formação docente em ER de 1977 até o início dos 

anos 2000. A partir dessa escola, o desenvolvimento do ER no RN 

tornou-se mais amplo e principalmente mais sistematizado (SILVA, 

2014). 

 Um dos elementos que contribuiu para o desenvolvimento e 

sistematização do ensino foram as produções de materiais didáticos 

como subsidio aos professores que estavam sendo treinados7 na ESER 

(SILVA, 2014). 

 

E1 – E o material pedagógico que era usado? / 

 

P1 – [O material pedagógico era muito 

interessante, / que era um livro... / deixa ver se eu 

lembro? / Era um livro... / do Padre Roque! / Que 

foi o autor da emenda, que ai... / a emenda... / de... 

                                                 
7Termo empregado pela entrevista referente àquele momento histórico. 
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/ pra modificar o artigo 33 da 56, 56, da 9.394/96. / 

Lembrei: Libertação Páscoa! / O nome do livro! / 

(a professora ficou muito alegre e entusiasmada ao 

lembrar desse material pedagógico) 

 

E1 – Libertação...?/ 

 

P1 – [Libertação Páscoa! / Era uma coleção, / de 

livros, / que vinha com as aulas prontas. / 

 

E1 – [Você tem essa coleção? / 

 

P1 – Não! / Não tenho! / 

 

E1 – Será que o ITEPAN tem ainda? / 

 

P1 – Não sei! / Olhe / aí, aí a gente fez uma 

proposta pedagógica, / que é essa proposta 

pedagógica, / que tinha muito no ITEPAN, / e 

infelizmente botaram no lixo! / Eu soube que o 

menino botou no lixo! / (tom de serenidade e 

tristeza ao mencionar este fato) [...] Nós não temos 

hoje nenhum exemplar! / Parece que uma menina 

lá em Mossoró... / [...] era setenta... / se a Cartilha 

de Deus era de 77, ela deve ser de 76... por aí... / 

Proposta Pedagógica. / Então, nessa proposta, / Era 

interessantíssima! / Tinha as aulas prontas, e ainda 

tinha um roteiro para a: primeira eucaristia, e 

crisma. / [...] 
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E1 – É depois?! Essa daqui também é depois? / (a 

pesquisadora mostra a Proposta Curricular do 

Ensino Religioso, datada de 1994). 

 

P1 – Essa daqui também é depois! / Essa é depois 

da cartilha, viu?! / A primeira proposta é 

interessantíssima, / porque era Católica Apostólica 

(risos). / 

 

E1 – A primeira?! / Essa do Padre Roque? / 

 

E e P1 – Não! / 

 

P1 – Essa daí é uma coleção de livros! / 

 

E1 – Essa proposta?! / 

 

P1 – A primeira proposta nossa! / Que o Rio 

Grande do Norte imprime... / num sei se na 

Imprensa Oficial tem, né?! / Deve ter sido em 76, 

por aí... / a gente fez uma proposta / ela é um 

tamanho assim e uma listinha azul, meio verde, 

né?! / Era Proposta Curricular! / 

 

 Ao ser questionada pela entrevistadora acerca do material 

pedagógico utilizado naquela época para a formação dos professores, P1 

revela, de maneira muito entusiasmada, a utilização da coleção de livros 

do Padre Roque Zimmermann chamada LibertaçãoPáscoa. Corrigindo 

esta informação, apenas a apresentação da coleção LibertaçãoPáscoa é 

que foi assinado pelo Padre Roque Zimmermann. Essa coleção trazia 

aulas prontas com o enfoque para catequese com a finalidade da 
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primeira comunhão ao final das aulas. Na continuação de seu 

comentário, ainda entusiasmada, ela rememora, também, a primeira 

produção de um material didático do RN: Proposta Curricular: Ensino 

Religioso. Já em um tom mais sério, ela afirma a possibilidade de não 

existirem mais cópias desse material. Logo adiante, sua fisionomia 

muda, e, então, destaca, com entusiasmo, que aquela Proposta continha 

um teor muito católico. Apesar da possibilidade de não existirem mais 

cópias, a professora relembra outras características do material: o 

formato pequeno e as cores azul e/ou verde em listinhas. Cabe ressaltar 

que o uso da coleção LibertaçãoPáscoa influenciou a produção da 

PropostaCurricular: EnsinoReligioso, que provavelmente é datada de 

1976. 

 Adiante nas análises, destacamos outro material. 

 

P1 – [...] Depois a gente faz essa Cartilha de Deus 

que já era L. E.8! / Essa Cartilha de Deus. / Que foi 

um sucesso essa Cartilha de Deus, né?! / Tudo feito 

na Imprensa Oficial, / 

 

 Após a produção da Proposta Curricular, foi elaborada a 

Cartilha de Deus. Lançada no ano de 1981, a CartilhadeDeus contou 

com a colaboração da CER – RN, assim como o material anterior. 

Produzida no cenário local, porém, ancorada sob as recomendações da 

autoridade maior da Igreja Católica Apostólica Romana da época, o 

Papa João Paulo II, a Cartilha mostra-se como reavivadora da 

catequese, entendida como instrumento educacional, para despertar e 

intensificar a fé católica perante a sociedade norte-rio-grandense 

                                                 
8Omitimos o nome. 
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(SILVA, 2014). Silva (2014) percebeu, a partir da análise dos discursos 

de dois professores de ER, entre eles, a mesma professora destacada 

neste trabalho, que, entre outros critérios para a organização desse 

material estavam a inter-relação entre assuntos referentes à família, 

comunidade, escola e igreja, juntamente com o ecumenismo e a 

comunhão (SILVA, 2014). 

 Adiante, entramos no contexto político e social do Brasil dos 

anos de 1980 e 1990, ressaltamos algumas experiências rememoradas 

referentes às transformações ocorridas no ER. 

P1 – (contextualizando as mudanças do Ensino 

Religioso a partir dos anos de 1980) [...] e nesse 

encontro, já tava, já tava o / vou usar um termo 

bem, bem, bem nosso aqui / o reboliço! / Minha 

mãe dizia isso. / O reboliço da construção da LDB 

num sei quantos projetos. / A própria LDB mil e 

duzentas emendas, / e era uma confusão muito 

grande. / Antes teve isso na constituinte, né?! / A 

Constituinte foi // uma coisa seríssima, a gente 

trabalhou muito na constituinte pra que o Ensino 

Religioso ficasse na, / na / permanecesse na 

construção por que tinha a, / a turma que queria 

tirar. / Então a gente trabalhou MUITO! / A CNBB 

montou, uma equipe de plantão, nós fomos nesses 

encontros nacionais, nós fomos (   ), defender no 

congresso, mostrar pros deputados isso, / nós 

fomos em todos os gabinetes... / me lembro de 

Jesuíno. / Jesuíno disse assim: “Não! Não quero 

saber. Eu sou ateu!”. / O único que disse isso pra 

gente, os outros... / mesmo que, que num quisesse 
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dizia sim a participação, mas o Jesuíno foi horrível, 

mal educadíssimo. / [...] 

 

 O trecho acima nos apresenta a participação da professora na 

construção, ou melhor, na permanência do ER no espaço escolar 

brasileiro. O fato em questão refere-se a elaboração da Constituição 

Federal do Brasil de 1988. A entrevistada participou das lutas políticas 

que buscavam a permanência do Componente Curricular. Quem 

encabeçava as negociações, nesse momento, era a Conferencia Nacional 

dos Bispos do Brasil – CNBB, mas que contou com a ajuda muito outros 

professores. Acima, as contribuições da professora permeiam o âmbito 

nacional, apresentando os embates que circunscrevem a História do ER. 

 Prosseguindo, passamos novamente ao contexto local. A 

Cartilha de Deus foi durante longo tempo o suporte didático para os 

professores organizarem suas aulas. Porém, a partir da década de 1990, 

o ER no Brasil e no RN passaram por mais mudanças. Na elaboração de 

materiais didáticos do RN, cabe ressaltar a produção da Proposta 

Curricular de Ensino Religioso, no ano de 1994 (SILVA, 2014). No 

contexto nacional, o país passava pelo processo de (re)construção da 

identidade nacional devido às questões democráticas da década de 1980. 

Após o êxito na Constituição Federal do Brasil, foi-se, aos poucos, 

organizando encontros para pensar sobre possíveis mudanças e avanços 

do ER. 

 

P1 – [...] Aí a gente pensou neste grupo, e este 

grupo saiu mais para fazer uma carta, pra os 

deputados! / E a gente fez a carta, e aí a gente 

fundou este fórum! / Fórum Nacional do Ensino 

Religioso, e na seção seguinte a gente já foi 
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pensando na carta de princípios do Fórum. / O 

Estatuto. / E foi uma trabalheira muito grande! / E, 

/ a gente queria um espaço, onde pudesse 

congregar todas as manifestações religiosas, / sem 

conflitos! / Que, nesses espaços de Ensino 

Religioso, já existiam muitos representantes, / de, / 

de outras igrejas! / Mas, eram pras igrejas cristãs! / 

Porque a CNBB tem o CONIC! / Que é Conselho 

Nacional de Igrejas Cristãs, que dizer, é muito mais 

fácil, né?! / Mas, a gente queria um espaço mais 

aberto, onde... // num é nem que, que houvesse 

discriminação. / É que as próprias manifestações 

religiosas... / 

 

 Após a Constituinte, o interesse de parte dos professores de ER 

era de criar um espaço de discussão mais abrangente. Uma dessas 

interessadas foi P1. Participando ativamente de vários encontros de 

professores, chegou-se no ano de 1995, a organização do Fórum 

Nacional de Ensino Religioso – FONAPER, no qual a professora 

entrevistada é um dos membros fundantes (OLIVEIRA, 2013, SILVA, 

2014). Nas palavras da entrevistada, buscavam-se um espaço onde 

pudesse congregar todas as manifestações religiosas, sem conflitos! 

Apesar desse objetivo traçado em 1995, hoje, em 2016, existem muitas 

resistências de diversos setores da sociedade, inclusive de professores de 

ER, sobre a forma de mediar as aulas desse Componente Curricular. 

 A seguir, a evocação da memória de um grande momento do ER 

no Brasil. 

 

P1 – [e isso vai refletir nas escolas! / E isso foi 

muito bom, porque na calada da noite, a LDB é 
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apro... / apro... (titubeando) aprovado em 20 de 

dezembro, onde escola num funciona mais, onde 

tinha com ônus para os cofres públicos, Sarney, 

tirou com ônus e botou sem ônus! / Foi Sarney que 

fez isso! // E aí quando amanhece o dia, a bomba já 

tá feita! / Ela foi aprovada. / Sai no Diário Oficial da 

União, pronto! / Morreu tudo! Acabou tudo! / Nós 

morremos aqui, nadamos, nadamos, morremos na 

praia! / É quando // a gente se movimenta! / Há 

um movimento, o Fórum toma a frente, a CNBB 

toma a frente, aí a gente foi buscar ajuda de todas as 

entidades! / As superiores, as... / tudo! / Os 

institutos formados, / as universidades, / a AEC, e 

aí vamos juntar! / Vamos juntar! / Era, / era a 

confecção do MEC dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Religioso! / Nós não fomos 

contemplados com os Parâmetros Curriculares, / a 

gente começa a (   ) / e tivemos muitos encontros 

com, / com, / com o pessoal do MEC! / E é muito 

interessante, quando a gente chegava no MEC, 

depois... / tinha uma pessoa em Brasília, que era 

Vicente de Paula. // Era frei Franciscano. / Que era 

o reitor na época, / ou vice-reitor, / da Universidade 

de São Francisco! / Foi a nossa salvação! / [...] 

Então! / Aí a gente fez os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Religioso. Que hoje eles 

precisam ser revistos, né? / Que a gente na época 

era, era, / era, / ciclo, ciclo. / Que hoje não é mais 

ciclo, é ano. / E a gente conse... / a gente procurou 

muita gente pra fazer essa ementa, pra mudar o... // 

artigo 33, né?! / Finalmente, depois de muita luta, a 
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gente conseguiu! / Padre Roque, que é o autor 

daquela coleção: Libertação Páscoa! / e este 

homem é o pai das minorias. / Porque ele é o pai 

também da, da entrada da Sociologia e da Filosofia, 

viu?! / Vocês sabiam? /[...] Fizemos história! / 

Mudamos o artigo 33, que nunca se mudou  nada 

aqui, né?! (risos) / mudamos o artigo 33 da lei 

noventa e seis, né?! / Noventa e três. / Setenta e 

cinco... / noventa e quatro setenta e cinco! / Em 

julho de 97, a gente consegue a mudança, que foi 

uma felicidade maior! / 

 

 Os enunciados, acima, rememoram a elaboração do artigo 33 da LBD 

de 1996 e a reformulação desse artigo no ano seguinte, por não contemplar ônus 

ao ER. A professora destaca alguns personagens importantes que intervieram na 

promulgação da LDB. Além disso, aponta a participação na elaboração dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso, que naquela época foi 

um dos subsídios didáticos para o novo ER em construção. 

 As mudanças geradas a partir da reformulação do artigo 33, que gerou 

a Lei 9.475/97 transformaram a abordagem do ER. Passou de uma perspectiva 

baseada em respostas transcendentes para um campo de investigação imanente 

(OLIVEIRA, 2013), com ênfase em aspectos pedagógicos ao invés de 

catequéticos. Naquele momento, o ER ancorou-se numa base epistemológica 

científica que tinha como enfoque o estudo do Transcendente, orientado, 

principalmente, pelas cosmovisões das culturas religiosas ocidentais e orientais. 

Emergiu também o debate sobre o fenômeno religioso no âmbito das discussões 

em sala de aula. As discussões propostas estavam organizadas em cinco eixos 

temáticos, indicadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Religioso: Culturas e Tradições Religiosas; Escrituras Sagradas; Teologias; 

Ritos; Ethos. 
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 Abaixo, o último destaque em relação à memória da professora alusiva 

ao ER do RN. 

 

P1 – [...] [ 97... / acho que 97, 98, / num sei! / Acho 

que 98 ainda tinha ESER... / Tinha, tinha viu! / 

Ainda tinha. // E, // essa formação mudou muito! / 

Porque tinha, porque tinha professores que tinha, 

que queriam já mudar! / Que via a necessidade de 

sala de aula né?! / E pegou bem isso! / Aí, foi 

quando a gente fez isso quando a gente viu... / a, / 

a, as oficinas. / Eles faziam oficinas, nessa novas... / 

Quando a gente viu aquelas, aquelas oficinas, né?! / 

A gente viu que, / que muitos professores se 

apropriam desse novo discurso, desse novo 

paradigma que a gente (titubeou). / Elas faziam no, 

/ no, / no papel madeira né (risos)! / Aí a gente 

recolheu tudo isso. / Quando a gente recolheu isso 

(risos). / A gente ia com um motorista, lá... / o 

motorista passava a semana lá... / tinha um 

motorista muito (risos) muito interessante seu 

Euclides, dizia “Oh! Recolha tudo porque O9....” / 

num sabia dizer nem meu nome! / “O10... precisa!” 

/ E esse carregava, levava tudo pro carro. / Era um 

carro quente... / horroroso... / mas a gente achava 

bom! / E aí, quando a gente chegou aqui em Natal! 

/ Que viu tudo isso, disse “Não! Isso não pode ficar 

assim!” / Vamos retornar isso pros professores, que 

isso tá muito bom! / Aí vamos chamar a equipe que 

                                                 
9Nome da entrevistada. 

10Nome da entrevistada. 
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trabalhou, / pra formar isso em dois cadernos 

pedagógicos. / 

 

 As mudanças do ER no âmbito nacional refletiram no RN 

através do Curso de Formação Curricular, ocorrido entre os anos de 

1998 e 2000. A partir desse curso foi elaborado os Cadernos 

Pedagógicos de ER em dois volumes. Contando com a contribuição da 

CER – RN, que promoveu o curso junto da então Secretaria Estadual de 

Esporte e Cultura – SEEC, os cadernos formam lançados no ano 2000. 

A perspectiva era de adequar os parâmetros nacionais ao contexto local. 

Em 2009, esses cadernos foram lançados novamente, de maneira 

atualizada e revisada. 

 

Conclusão 

 

 Discutimos neste trabalho aceca da Memória sobre o Ensino Religioso 

do Rio Grande do Norte, com o objetivo de conhecermos e interpretarmos as 

histórias desse componente Curricular, no Estado, a partir das experiências 

rememoradas por uma professora que atuou entre os anos de 1973 e 2015. 

 As conclusões deste trabalho aludem o desenvolvimento do ER no RN 

de maneira heterogênea, influenciadas sob diversos aspectos e cuja participação 

da professora entrevistada nos permitiram compreender alguns fatores 

religiosos, políticos, sociais, didáticos, históricos em que diversos sujeitos, 

objetos pedagógicos e embates estiveram envolvidos tanto na sua formação 

docente quanto no desenvolvimento do ER no estado, assim como no Brasil. 

 Além disso, as histórias, vivências e experiências dessa docente junto ao 

ER foram importantes como elemento de compreensão de sua formação 

profissional e de parte da história do ER, possibilitando a compreensão e 

interpretação dos elementos e condições que proporcionaram uma nova postura 
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pedagógica para os docentes dessa área, voltadas para a diversidade e o 

pluralismo religiosos, e não mais a práticas catequéticas. 
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A partir do início da década de 1990, consequente às diversas 

transformações ocorridas em nossa sociedade, verificou-se que a 

integração escolar era um modelo de educação inadequado por apenas 

contribuir para a perpetuação (explícita ou velada) de condições 

excludentes e para a segregação das pessoas com deficiência. Isto 

porque este formato da Educação Especial, vigente desde a década de 

1970, tinha como princípio a normalização que era o estabelecimento 

arbitrário de um perfil de educando considerado “normal” o qual servia 

de critério para avaliação de todos os alunos. 

A partir deste momento histórico, surge também o movimento 

de inclusão social registrando impetuosos debates e lutas de grupos 

sociais minoritários pela legalização da existência das diferenças e pela 
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efetiva garantia do direito básico à educação para todos3, já proclamado 

pela Constituição Federal, de 1988 (BRASIL, 1988). Diante disso, a 

sociedade passou a se organizar, de forma coletiva, com vistas a atender 

às necessidades das pessoas com deficiência, tendo em vista que, sem a 

inclusão, “toda a legitimidade dos princípios democráticos está 

irremediavelmente ameaçada” (AQUINO, 1998, p. 8). 

Assim, muitas mudanças ocorreram no que diz respeito à 

compreensão acerca das diferenças por se atentar que a diversidade 

constituía uma característica intrínseca a qualquer sociedade e que, 

portanto, não se podia exterminar nem eliminar as diferenças 

(JANNUZZI, 2012). Percebeu-se que a diversidade constituía um fator 

enriquecedor das relações humanas e, sendo assim, deveriam ser 

administradas no convívio social, o que correspondeu a um avanço 

considerável na história da educação das pessoas com deficiência. 

Nesse sentido, esta pesquisa se propõe a discutir acerca do 

processo de penetração da inclusão escolar em nossas escolas e os 

impactos que esta concepção de educação provoca no professor. Por 

meio de uma breve revisão de trabalhos de autores de destaque nesta 

temática como Mantoan (2013 e 2015), Carvalho (2010), Stainback e 

Stainback (1999) entre outros, apresentamos uma retomada do processo 

histórico da inclusão escolar expondo as principais leis elaboradas para 

a sua efetivação. Mais que isso e, como maior contribuição dada por esse 

estudo, trazemos uma introdutória reflexão acerca das reais 

transformações necessárias e mais indispensáveis mudanças que devem 

ocorrer no processo educacional para que esta inovação pedagógica se 

efetive em nossas escolas. 

                                                 
3 Para Aquino (1998, p. 7 - 8), “condição sine qua non para a existência humana e social, 

pré-requisito da possibilidade de cidadania” e “uma exigência ético-política para 
todos”. 
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1 - Inclusão escolar: uma proposta educacional para a 

promoção da democratização e qualidade do ensino e 

transformação da sociedade 

 

A inclusão escolar, enquanto nova concepção de educação, a 

partir da década de 1990, começou paulatinamente a penetrar nos 

espaços educativos superando o princípio da normalização. Passou-se, 

então, a se constituir um compromisso não só com a democratização do 

ensino, mas também com a qualidade da educação por meio da 

identificação das necessidades dos educandos e da eliminação de 

qualquer barreira para a construção do conhecimento por parte de todos 

os alunos, incluindo-se no cenário educacional os alunos com 

deficiência. 

Desta forma, é possível compreendermos que o objetivo da 

inclusão escolar é ter matriculados, frequentando e, sobretudo, 

aprendendo e desenvolvendo-se culturalmente no interior do espaço 

educativo comum, todos os indivíduos, desde o início de sua vida escolar 

- independentemente de sua condição física e/ou intelectual. 

Assim, a inclusão escolar - que tem a igualdade de 

oportunidades como princípio e ponto de partida - propõe que o sistema 

educacional constitua uma nova forma de organização e se reestruture 

em função das especificidades de todo e qualquer aluno, inclusive 

daqueles que, por tanto tempo, foram excluídos da escola: os alunos 

com deficiência. Desta forma, a escola estará erradicando todo e 

qualquer tipo de discriminação e contribuindo substancialmente para o 

melhor ajuste dos sujeitos sociais. 
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Importante destacarmos que esta perspectiva de educação se 

difere da integração escolar por reconhecer o valor da escola enquanto 

“agência destinada a atender o interesse da população pelo acesso ao 

saber sistematizado” (SAVIANI, 2013, p. 16) e “forma dominante e 

principal da educação” (ibidem, p. 88). Ou seja, o paradigma de inclusão 

escolar contribui para que a escola exerça a sua função especificamente 

educativa - de socialização do objeto próprio do trabalho escolar: o saber 

elaborado, sistematizado, a cultura erudita - e execute “o seu papel no 

processo de democratização” do saber (ibidem, loc. cit.) e transformação 

da sociedade. 

Nesse sentido, em todo o cenário internacional e nacional, 

surgiram acentuadas e diversificadas políticas públicas num esforço de 

larga escala, para a construção de uma educação mais justa, através da 

elaboração e publicação de diversos dispositivos legais que passaram a 

assegurar o direito de igualdade de oportunidades, garantindo a todos os 

alunos acesso e matrícula no sistema regular de ensino. 

Em âmbito nacional, como principal documento, temos a 

Constituição Federal, de 1988, a qual, em seu artigo 205, assegura que a 

educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Ainda, 

estabelece que a educação deve ser promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho (BRASIL, 1988, p. 42). Portanto, entendemos que todo aluno, 

independentemente de suas características físicas ou condição 

cognitiva/intelectual, tem o direito de estar matriculado no ensino 

regular. 

Já na esfera internacional, como reforço do compromisso com a 

Educação para Todos, em 1994, foi elaborada, - pelo governo da 
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Espanha e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO) - a Declaração de Salamanca (UNESCO, 

1994), na Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 

Especiais, nomenclatura que passou a ser amplamente disseminada, a 

partir deste dispositivo legal. O documento afirma a importância de uma 

educação de qualidade para todos, no sistema regular de ensino, numa 

perspectiva de que todo aluno tem, não somente suas características e 

habilidades singulares, mas também necessidades de aprendizagem 

individuais e que, portanto, devem ser atendidas. Assim, estabelece que 

"aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à 

escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia 

centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades". (UNESCO, 

1994, p. 1). 

Não podemos negar que tais iniciativas representaram uma 

ampliação da Educação Especial. Entretanto, foram dispositivos que não 

modificaram o caráter desta modalidade de ensino por ainda admitirem 

a possibilidade da Educação Especial substituir o sistema regular sem, 

no entanto, o reforço de uma política de educação inclusiva, na rede 

pública de ensino. 

Entretanto, impulsionando de fato a inclusão educacional, em 

2008, é elaborado pelo Ministério da Educação um dos marcos 

históricos da educação inclusiva, no âmbito das políticas públicas de 

educação, no Brasil. Por meio da Secretaria de Educação Especial, à 

época, hoje, extinta e substituída pela Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), é lançada 

a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008). O documento reafirma, de forma 

contundente, o direito de todos os alunos à educação no ensino regular. 
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Além disso, reposiciona a Educação Especial dando-lhe não só um novo 

conceito, mas também a inovação de sua prática. Nesse sentido, o 

documento defende: 

 

O acesso, a participação e a aprendizagem dos 

alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

nas escolas regulares, orientando os sistemas de 

ensino para promover respostas às necessidades 

educacionais especiais. (BRASIL, 2008, p. 8) 

 

A partir de então, o processo de escolarização muda sua lógica e 

organização, deixando de ser um sistema paralelo de ensino especial 

com níveis e etapas, própria e substitutiva ao ensino comum como, por 

exemplo, escolas especiais com turmas que funcionavam, 

exclusivamente, para alunos com necessidades educacionais especiais. A 

partir deste documento, a Educação Especial passou a integrar a 

proposta pedagógica da escola regular, atuando de forma articulada e se 

configurando como uma modalidade de ensino complementar e/ou 

suplementar à formação destes alunos no sistema regular de ensino, 

como também ao atendimento das necessidades específicas de seu 

público-alvo. 

Por fim, em relação aos dispositivos legais, fazemos referência 

ao Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13.005 

(BRASIL, 2014), em junho de 2014. O documento - que terá sua vigência 

até o ano de 2024 - propõe as bases da política educacional brasileira e, 

em seu artigo 2º, inciso III, estabelece como uma de suas diretrizes a 

“superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 
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cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação” 

(BRASIL, 2014, p. 2). 

Os documentos destacados, entre outros, trazem os princípios 

fundamentais da escola e da educação inclusiva que é a igualdade de 

oportunidades nos sistemas sociais, situam os direitos das crianças e dos 

jovens com necessidades educacionais especiais e enfatizam que a 

educação seja assumida como prioridade política e financeira. Além 

disto, estabelecem que o processo de inclusão seja muito mais do que 

garantir o acesso e a matrícula do aluno com deficiência na escola, mas 

de igual modo, deve assegurar a sua participação e promoção educativa, 

oferecendo-lhe reais oportunidades nos sistemas sociais. 

Isto significa dizer que a inclusão escolar atribui aos agentes 

escolares - toda a comunidade escolar (diretor, supervisor, funcionários) 

e não só o professor (sujeito que desenvolve as principais e mais diretas 

ações pedagógicas) - a responsabilidade de se preocuparem em perceber 

as dificuldades de cada aluno e a conhecerem profundamente suas 

realidades socioculturais. Mais que isso, devem disponibilizar, 

indiscriminadamente, meios específicos e adequados para que possam 

atender, com sucesso, às necessidades de todos os alunos inseridos na 

escola, de forma que conquistem o conhecimento e se apropriem do 

saber que, para Saviani (2013, p. 7), é o que “diretamente interessa à 

educação” e “emerge como resultado do processo de aprendizagem, 

como resultado do trabalho educativo”. 

 

2 - A presença de novos alunos na escola regular: as reais e 

necessárias mudanças gestadas a partir da nova demanda 
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Diante desta preocupação em se atender as necessidades dos 

alunos com deficiência e para que a escola consiga, de fato, oferecer um 

ensino de qualidade, torna-se necessária a ocorrência de mudanças 

significativas e uma reestruturação em todo o sistema comum de 

instrução. Destacamos que estas transformações devem ocorrer tanto no 

aspecto institucional como no aspecto subjetivo dos professores, 

considerando-se que toda realidade também tem sua dimensão 

subjetiva. 

No âmbito pedagógico, as principais mudanças são: a superação 

da concepção antiga de segregação e adoção de uma nova forma para a 

ação pedagógica, na qual o ensino esteja baseado “na cooperação, na 

colaboração, no compartilhamento do processo educativo com todos os 

que estão direta ou indiretamente nele envolvidos” (MANTOAN, 2015, 

p. 66). Nesta perspectiva se inclui, por exemplo: novas formas de 

planejar, de ensinar e de avaliar o processo educativo. 

Rego (2005) destaca que a escola deve assumir sua 

responsabilidade de promover a assimilação de novos conhecimentos, 

chamados por Vigotski de conceitos científicos que, para ele, diferem-se 

dos conceitos cotidianos - ou espontâneos. Estes são adquiridos fora da 

escola, formados ao longo da atividade humana e nas relações sociais 

mais espontâneas que estabelece com os outros e com o meio em que 

vive. Porém, de acordo com a referida autora, para que a escola obtenha 

êxito nesta tarefa, deve oferecer ao educando “a oportunidade de ter 

acesso a informações e experiências novas e desafiadoras capazes de 

provocar transformações e de desencadear processos de 

desenvolvimento e comportamento” (REGO, 2005, p. 62). 

Assim, o planejamento do professor deve considerar as 

especificidades dos alunos e a realidade sociocultural dos educandos 
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para que a organização do trabalho pedagógico não ocorra distante das 

vivências dos alunos e daquilo que eles já sabem. Segundo Carvalho 

(2010), o professor deve “organizar atividades de sala de aula e 

extracurriculares que encorajem a participação de todos os alunos e que 

sejam planejadas a partir de seus conhecimentos prévios e experiências 

pessoais”. Além disso, estas atividades devem ter um sentido real para o 

aluno e favorecerem o privilégio à cooperação, à colaboração e à 

interação entre os pares. Desta maneira, o professor estará contribuindo 

para a aprendizagem dos alunos, tendo em vista este processo ser “uma 

espécie de garantia do desenvolvimento das características psicológicas 

especificamente humanas e culturalmente organizadas” (REGO, 2005, 

p. 60). 

Importante destacarmos aqui que, para Vigotski, a 

aprendizagem é um processo de natureza necessariamente social, 

histórica e cultural e que não ocorre de forma direta. Por isso, o 

desenvolvimento cultural do indivíduo acontece por meio do uso de 

instrumentos que têm a função mediatizadora da relação sujeito-

sociedade. Alguém com um patrimônio histórico-cultural maior e a 

linguagem correspondem a exemplos de instrumentos que possibilitam 

ao indivíduo a ter acesso à cultura construída pela humanidade. Esses 

instrumentos lhe permitem alcançar formas superiores de conduta, ou 

seja, “habilidades que foram criadas pela história social ao longo de 

milênios” que são “as mais importantes aquisições da humanidade” 

(LURIA, 1979, p. 73). 

A respeito da aprendizagem, em diversas passagens de sua obra, 

Vigotski atribui à escola um papel fundamental e inalienável na 

internalização e apropriação do conhecimento formalmente organizado 

e historicamente acumulado. Por ser um espaço em que se está presente 
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a intencionalidade educativa de forma muito clara e onde se pode contar 

com a intervenção de membros mais experientes (agentes culturais de 

interação) como, por exemplo, o professor, a escola tem uma função 

essencial na constituição e no desenvolvimento do aluno. 

Nesta discussão, torna-se fundamental evidenciarmos que, de 

acordo com a Psicologia Sócio-Histórica - perspectiva teórica de Vigotski 

-, o desenvolvimento humano possui dois níveis: o Nível de 

Desenvolvimento Real ou Efetivo (NDR) e o Nível de Desenvolvimento 

Próximo ou Proximal (NDP). 

No Nível de Desenvolvimento Próximo ou Proximal encontram-

se as funções psicológicas superiores que estão próximas de se 

completarem as quais, com a ajuda e orientação de um agente do 

desenvolvimento, poderão se completar e, consequentemente, 

propiciarem a aprendizagem. Em outras palavras, no Nível de 

Desenvolvimento Próximo ou Proximal estão as capacidades a serem 

concebidas e desenvolvidas, aquilo que o sujeito não faz sozinho, mas 

realiza mediante um suporte. 

Assim, a Zona de Desenvolvimento Próxima ou Proximal é a 

distância entre o Nível de Desenvolvimento Real ou Efetivo e o Nível de 

Desenvolvimento Próximo ou Proximal, como assim coloca Vigotski 

(1998, p. 112): 

 

É a distância entre o nível de desenvolvimento real, 

que se costuma determinar através da solução 

independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da 

solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais 

capazes. 



PERSPECTIVAS TEÓRICAS E REFLEXÕES PEDAGÓGICAS 

 99 

 

Neste contexto de valorização dos indivíduos, do potencial de 

contribuição que cada um tem, destacamos o papel vultuoso que o 

professor deve exercer: mediador desta interação e do processo de 

apropriação do conhecimento por parte dos alunos. Através da atuação 

do professor no espaço existente entre o Nível de Desenvolvimento Real 

ou Efetivo e o Nível de Desenvolvimento Próximo ou Proximal, chamado 

de Zona de Desenvolvimento Próxima ou Proximal, o aluno poderá 

conquistar formas superiores de desenvolvimento. Assim sendo, 

ressaltamos que a Zona de Desenvolvimento Próxima ou Proximal, no 

âmbito educacional, constitui uma ferramenta que deve ser utilizada 

pelo professor para que o processo de ensino-aprendizagem se efetive 

satisfatoriamente. 

Além das mudanças pedagógicas, acima mencionadas, 

destacamos também a importância do professor compreender que o 

processo de avaliação do desenvolvimento dos educandos não pode se 

resumir apenas na aplicação de uma prova escrita. Compreendemos 

que, muitas vezes, ao invés de constituir referência para melhoria do 

ensino e aprendizagem, serve para a perpetuação da exclusão, pois, por 

ser falho, não consegue revelar os conhecimentos apreendidos pelo 

educando e seus avanços - os quais são muito particulares -, durante o 

processo educativo. 

Para que a avaliação educacional seja coerente com a proposta 

inclusiva esta precisa se dar de forma ampla, considerando não somente 

os aspectos cognitivos, mas também os afetivos e comportamentais dos 

educandos, tendo em vista que para Stainback e Stainback (1999, p. 

146): 
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Uma grande variedade de instrumentos pode ser 

usada para reunir dados que determinem os níveis 

atuais de desempenho do aluno nos domínios 

acadêmico e funcional apropriados para o 

planejamento e para a avaliação do progresso 

educacional de cada um. Várias avaliações 

diferentes podem ser realizadas por meio de tarefas 

que visam a aumentar a validade e a credibilidade 

das interpretações baseadas em dados. 

 

Neste cenário de tantas mudanças em que se defende que a 

educação de qualidade se dá por meio de um ensino que considera que a 

apreensão do conhecimento sistematizado ocorre de forma particular, 

torna necessário ao professor a aquisição de novos saberes e a busca 

pelo aperfeiçoamento pedagógico que se dá via conhecimento científico 

e por meio da experiência. Sobre este aspecto, destaca Mantoan (2013, 

p. 13) que: 

 

A escola para todos exige uma grande virada na 

formação inicial e continuada dos professores. É 

providencial que elas se centrem na discussão de 

problemas reais, concretos, relativos ao ensino 

ministrado nas escolas e nas possibilidades de seus 

alunos tirarem proveito dele. Essa é, 

verdadeiramente, uma grande mudança que a 

inclusão nos desafia a fazer. 

 

3 - A ressignificação dos sentidos como forma de apropriação 

das possibilidades de construção de novos caminhos para a 

ação docente 
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Para que o modelo inclusivo de fato se efetive, é indispensável 

que todos revejam os sentidos que os constituem frente à perspectiva de 

educação a fim de que se caminhe, cada vez mais, na direção de 

ambientes educacionais inclusivos. Aqui, cabe esclarecermos que os 

sentidos são produções do sujeito, criadas ao longo de toda a sua 

história de vida por meio de sua atividade no meio externo e através das 

interações sociais. Sendo assim, por constituir uma necessidade e ter 

encontrado algo que viesse de encontro à satisfação desta, algo que o 

motivou, o sujeito é afetado intelectual e afetivamente. 

Nesse sentido, ratificamos que - dentre as mudanças acima 

apontadas como necessárias para que a escola seja inclusiva - é 

necessário, sobretudo, que os docentes ressignifiquem seus sentidos, se 

potencializem e se apropriem da consciência de que é possível a 

superação das dificuldades decorrentes da experiência e tomem 

consciência do poder que possuem de agirem como protagonistas da 

realidade. Só assim, a escola regular poderá garantir o desenvolvimento 

pleno das capacidades de todos os alunos. 

Acerca da necessidade de mudanças e do processo de 

ressignificação, Mantoan (2015, p. 14) destaca que: 

 

Sempre existe a possibilidade de as pessoas 

perceberem que podemos enxergar de outros 

ângulos o mesmo objeto/situação, que conseguimos 

ultrapassar obstáculos que julgamos 

intransponíveis, que somos capazes de realizar o 

que tanto tememos de início, vencer nossas 

inseguranças, de nos deixar levar por novas paixões 

(...). 
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Enfatizamos que a ressignificação do professor, ou seja, a 

produção de novos sentidos é de extrema necessidade, pois, assim como 

colocam Galdini e Aguiar (2003, p. 88), apenas cursos de formação 

continuada, novas técnicas e estratégias, por exemplo, não darão conta 

de solucionarem os problemas da realidade escolar nem trarão sozinhos, 

transformações e avanços efetivos na qualidade do trabalho docente, 

nem ainda mudarão a forma de pensar/agir e sentir do professor, 

mudanças que, para as autoras, “só serão possíveis num contexto de re-

significação [...], de apropriação de suas contradições e possibilidades de 

superação” (GALDINI; AGUIAR, 2003, p. 91). 

Em outras palavras, pouco resultado terá a participação deste 

profissional - elemento fundamental no processo ensino-aprendizagem -

, por exemplo, num curso de formação que lhe apresente novas 

metodologias de ensino, se ele não modificar sua forma de ver a 

realidade de inclusão de alunos com deficiência em escolas regulares. 

Desse modo, a ressignificação se constitui pela mediação da 

reflexão crítica do professor, ação que, conforme colocam as autoras 

acima mencionadas, pode proporcionar o resgate significativo do seu 

papel ativo, de sua capacidade de abandonar as queixas e interferir de 

forma atuante sobre realidade, de produzir conhecimento, de sua 

possibilidade de criação de situações favoráveis à aprendizagem. Por 

fim, o reconhecimento de sua capacidade de constituir a realidade e a si 

próprio, o que somente acontece quando o professor, na atividade 

educativa, seja como professor ou como professor em processo de 

formação de cursos de formação continuada, pode se apropriar da 

realidade social e histórica da docência, de modo que, tendo consciência 

do seu papel, poderá passar a reconhecer a si mesmo não como alguém à 

parte da sociedade, mas um sujeito constitutivo dela; e, por isso, se 
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reconhecer não apenas como produto da história, mas também 

protagonista dela. 

Salientamos que, para isso, muitas vezes, é preciso que o 

professor supere as velhas convicções e os saberes já construídos para 

compreender o novo como uma porta que se abre para a possibilidade 

do refazer, enquanto educador e para a libertação daquilo que lhe 

aprisiona: seus preconceitos. 

 

Considerações Finais 

 

A inclusão escolar que, atualmente, permanece como paradigma 

da educação e como forma de luta para que o ensino seja, de fato, de 

qualidade - e para todos - impõe ao sistema educacional a necessidade 

urgente e intransponível de realizar importantes mudanças em sua 

organização e estrutura, as quais somente ocorrerão a partir da 

ressignificação do processo inclusivo pelo professor. 

Consideramos importante elucidarmos que essa transformação 

não ocorre de forma natural no sujeito. Neste processo, estão presentes 

os aspectos afetivos e volitivos - que o constituem profissionalmente - os 

quais têm origem na realidade vivida de forma objetiva e subjetiva. Por 

isso, destacamos que o processo de significação não é apenas um 

elemento constitutivo do indivíduo ou da sociedade, mas é um 

fenômeno que ocorre de forma singular e universal - ao mesmo tempo - 

sendo mediado pela dimensão subjetiva da realidade. 

Noutras palavras, o processo de significação da realidade 

objetiva pelo sujeito pressupõe a dimensão histórica de suas vivências. 

Reiteramos aqui, em tela, que estamos nos referindo à realidade da 

educação inclusiva, na escola regular. Assim, ao viver as contradições 
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objetivas - e universais - dessa realidade, o professor as converte, pelo 

filtro das significações de suas experiências afetivas, em novas funções 

psíquicas, isto é, em novas zonas de sentidos as quais tanto podem 

aumentar como reduzir o poder de agir deste profissional. 

Vale esclarecermos também que a palavra filtro, aqui utilizada, 

assemelha-se à noção de “prisma das significações”, apontada por 

Leontiev (s/d, p. 94) com o intuito de explicar que a consciência não é 

simplesmente um reflexo da realidade, como fazia crer a psicologia 

hegemônica do seu tempo, e sim “o reflexo da realidade, refratada 

através do prisma das significações e dos conceitos linguísticos, 

elaborados socialmente”. Para o teórico, este reflexo da realidade social 

não é um processo mecânico nem linear, pois não quer dizer que a 

realidade objetiva é reproduzida fidedignamente na consciência. 

O reflexo ao qual Leontiev (ibidem) se refere denota uma 

compreensão complexa e dialética da realidade. Complexa porque a 

realidade não se reduz ao fenômeno passível de observação - nela, 

ocultam-se determinações afetivas e cognitivas que merecem ser 

investigadas, dada a sua importância na constituição do humano. E 

dialética porque a realidade é movimento - logo, o modo singular como 

o sujeito se apropria dela não é estável, mas está sempre em processo de 

transformação, caráter que gesta sempre novos pensamentos e 

sentimentos. Neste processo de apropriação da realidade, as suas 

significações são, portanto, elementos determinantes. Assim, o sujeito 

elabora uma configuração própria e única da realidade social da qual 

participa. 

Sendo assim, a maneira como cada professor configura a 

realidade da proposta de inclusão escolar é individual e social. Na 

realidade, esta concepção revolucionária de educação - em que todos 
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devem ser incluídos na mesma modalidade, no ensino regular - é uma 

realidade inquietante, que afeta (positivamente ou negativamente) e 

muito desafia àqueles que desempenham o papel mais importante na 

educação: os professores. Como afirma Mantoan (2015), muitos tendem 

a neutralizar os desequilíbrios que a heterogeneidade que este projeto 

educacional traz para a sala de aula. Por outro lado, há aqueles que, 

diante desta realidade, sentem ânimo, curiosidade e constituem 

necessidades que os mobilizam ao desenvolvimento de ações inclusivas. 

Além disso, ao desenvolverem o pensamento de que estão diante de uma 

rica oportunidade, se empoderam e passam a fazer diferente e melhor. 

Encerramos esta breve discussão reiterando que a proposta 

educacional de inclusão - que nada mais é do que a oferta a todos os 

alunos da oportunidade de estarem diante de relações sociais compostas 

por várias culturas e formas de ser, ou seja, ricas - pode se efetivar ou 

não na escola. Tão importante quanto mudanças na estrutura 

organizacional e física da escola, a inclusão se efetiva quando o docente - 

sujeito que desenvolve as principais e mais diretas ações pedagógicas - 

constitui sentido para a sua ação pedagógica na perspectiva inclusiva. É 

somente refazendo sua forma de sentir e pensar que ele poderá, de fato, 

agir diferente: segundo os princípios de uma educação inclusiva. 

Somente assim, poderá ofertar um ensino de qualidade. 
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A construção de uma escola inclusiva nos leva a reflexão de que 

não necessitamos apenas de um aporte legal- legislações, decretos e 

resoluções, que oportunizem a inclusão do aluno com deficiência no 

contexto escolar, e sim de um espaço de possibilidade, onde os alunos 

sejam sujeito de possibilidades, como sujeito histórico e de 

pertencimento. Assim, o ato inclusivo, não depende mais 

exclusivamente de uma politica pública de inclusão, mas de uma ação 

pedagógica que permita ver o aluno na sua singularidade e na sua 

subjetividade individual e social, ou seja, o fazer didático – pedagógico 

deverá envolver e incluir os alunos no fazimento do trabalho pedagógico 

e escolar no qual o aluno faz parte. 

Nesse contexto, o aluno com deficiência não é apenas inserido 

na escola e sala de aula, mas incluído na ação didática e pedagógica da 

escola. Portanto, a escola precisa romper com alguns paradigmas 

existentes nas escolas, onde o processo de transmissão de conteúdos 

ainda acontece de forma a atender apenas as necessidades do mercado 
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de trabalho, precisando buscar uma prática que oportunize ao aluno a 

vivencia de uma articulação entre o aprendido na escola com a vida 

social, da qual faz parte. 

Nesse sentido, nosso estudo busca investigar a existência de 

práticas criativas no trabalho pedagógico desenvolvidos pelo o apoio 

pedagógico, de modo a contribuir para o fazer docente dos professores 

no processo de inclusão do aluno com deficiência na sala de aula 

regular. 

Assim, tecemos uma discussão teórica a partir do conceito de 

criatividade desenvolvida na década de 1990 por Mitans Martinez 

(1997), de modo que a compreendemos a ação criativa como expressão 

intrínseca a ação didático-pedagógica do trabalho docente. 

 

1 - A expressão criativa no trabalho pedagógico inclusivo 

 

A escola como lugar de pertencimentos, precisa ser um espaço 

que possibilite a aprendizagem e a inclusão dos alunos com deficiência 

em todo o contexto escolar. Assim, ela precisa ser a todo instante um 

ambiente criador de possibilidades, de caminhos e, de estratégias que 

facilite e contribua para a aprendizagem do aluno. 

A partir desse contexto, vemos que a escola dever ser, e, é um 

espaço continuo de criatividade, pois a aula e todo o trabalho 

pedagógico precisa ser um momento de criação, de modo a possibilitar a 

aprendizagem dos sujeitos envolvidos no processo didático e 

pedagógico. 

Nesse sentido, a criatividade que consideramos ser importante 

no espaço pedagógico, ultrapassa a simples compreensão de que é tudo 

que inovamos em nossa forma de como conduzirmos o nosso fazer 
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docente, mas assumimos a compreensão de que é tudo que criamos e 

tem um significado no processo, ou seja, definimos como criatividade 

aquilo que criamos e, que contribui para a aprendizagem e para o 

desenvolvimento do aluno. Assim, a nossa concepção de criatividade, é 

segundo Mitjáns Martinez (1997) a produção de algo novo e de valor, 

resultante da subjetividade individual e social do sujeito, em 

determinado contexto social. 

A criatividade é um termo muito comum nos cotidianos 

escolares, muito tem se falado, sobre a necessidade de sermos criativos. 

Assim, a criatividade torna-se necessária ao espaço escolar, pois 

possibilita a construção das relações entre o sujeito em sua subjetividade 

individual e social, e ao mesmo tempo, uma articulação entre os 

conteúdos programáticos com as questões da vida social, o que contribui 

para a realização de um ensino e de uma aprendizagem significativa. 

Portanto, a criatividade é compreendida como elemento 

fundamental do trabalho pedagógico, o que segundo a Mitjáns Martinez 

(2011, p. 115) “[...] implica novas configurações desse espaço social 

concreto integrado por professores e alunos, onde, por excelência, 

produz-se a aprendizagem escolar [...]”. Vemos, portanto, que pensar na 

criatividade como principio ou elemento do trabalho pedagógico na 

escola, exige a quebra de rupturas, a nossa forma de ver e conceber a 

prática escolar, o espaço da sala de aula, a aula, o aluno, a turma e tudo 

que está intrinsicamente envolvido no processo pedagógico, de forma 

que possamos possibilitar novas formas de ensinar e de aprender, tendo 

como eixo a expressão criativa, como elemento que amplia e inova a 

prática escolar. 
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Nesse sentido, Mitjáns Martinez (2014, p.92) enfatiza que o 

trabalho pedagógico na perspectiva da possibilidade da expressão 

criativa, 

 

[...] radica na mudança de representação do que é 

uma sala de aula: a capacidade de enxerga-la como 

integrada por sujeitos diferentes com configurações 

subjetivas diferentes que exercem o processo de 

aprender de forma também diferente. O conceito de 

“turma”, sem pretender subtrair a importância dos 

processos grupais que podem favorecer 

significativamente os processos de aprendizagens e 

desenvolvimento, tem que coexistir com a visão da 

diversidade, das individualidades, passo inicial para 

procurar estratégias de aprendizagem e 

desenvolvimento efetivos. 

 

Para Mitjáns Martinez o trabalho pedagógico sob o contexto da 

criatividade, concebe aos sujeitos novas concepções dos elementos do 

espaço escola, sejam eles no que se refere aos conceitos físicos, sejam 

eles aos voltados para os processos subjetivos individuais e sociais. 

Assim, compreendemos que existe uma quebra, um rompimento com os 

modelos tradicionais do processo educativo, onde a escola é apenas o 

espaço de transmissão de conteúdos vinculados ao mercado de trabalho. 

Assim, diversas são as barreiras para a efetivação de um 

trabalho pedagógico na perspectiva da criatividade, e encontramos em 

Mitjáns Martinez (2014) a existências de algumas situações que 

impedem que a existência de uma prática escolar criativa se torne 

significativamente presente no contexto escolar, dentre elas são: o 

modelo de transmissão de conteúdos presentes na escola, que muitas 
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vezes a única preocupação é o mercado de trabalho; a forma como a 

criatividade é vista por muitos da escola, pois a partir do momento em 

que se propõem algo novo, uma nova forma de trabalho pedagógico, 

pode ser vista por muitos na escola, como algo que vem destruir modelo 

de ensino e aprendizagem existente. E por ser algo novo e que vai 

provocar mudança em toda a concepção de escola não é aceita ou bem-

vinda pela comunidade escolar. Outra situação bastante presente é a 

inexistência de uma demanda externa que cobre da escola a existência 

de um ensino criativo, como existe em outras áreas profissionais uma 

cobrança sobre criatividade e inovação. Fala-se muito na escola que 

precisamos ser mais criativos, mas de fato, não existe nada externo a 

escola que exija respostas criativas acerca de como a escola ensina e o 

aluno aprende. Outra situação bastante comum em nossas escolas é que 

os professores tendem a realizar sua prática docente, seguindo exemplos 

de quando eram participaram, dentro de um determinado sistema 

educativo, o qual não se faz mais presente nos dias atuais. 

Evidente que outros fatores também podem interferir na 

realização e existência de um trabalho escolar e pedagógico criativo, 

como a questão salarial, exigências burocráticas, falta de recursos 

materiais, questão voltadas para a gestão escolar, quantidade de 

números de alunos por salas - que muitas vezes são superlotadas, e etc. 

No entanto, isso não quer dizer que todas as escolas enfrentam essas 

mesmas barreiras para a existência de uma prática escolar criativa, pois 

conforme já definimos acerca da criatividade, existem questões 

subjetivas, sejam elas individuais e sociais, a partir do contexto sócio-

histórico-cultural dos sujeitos envolvidos. 

Compreendendo que para a existência de uma prática criativa 

no contexto escolar, estão presentes as configurações subjetivas dos 
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sujeitos envolvidos, ou seja, do professor na sua condição de sujeito, do 

espaço escolar e de outros aspectos que estão inseridos em sua 

subjetividade. Assim, de acordo com Mitjáns Martinez (2014, p 76- 78) 

alguns elementos subjetivos que fazem parte da subjetividade do 

professor são: 

 

• As configurações subjetivas constituídas no 

professor no percurso de sua historia de 

vida; 

• A condição do professor como sujeito: [...] o 

professor, na sua concepção de sujeito, 

elabora representações do espaço pelas 

quais organiza sua ação, toma decisões, 

resolve conflitos e exerce intencionalmente 

sua ação educativa [...]; 

• As configurações da subjetividade social que 

caracterizam o espaço escolar: [...]. A 

subjetividade social da escola está integrada 

por significados e sentidos diversos; entre 

eles, o clima emocional, as formas de 

relação, o sistema de crenças e valores em 

relação ao ensinar, ao aprender, ao aluno e 

ao trabalho pedagógico, o sistema de regras 

que regem o trabalho institucional, o 

significado dado à criatividade e muitos 

outros aspectos [...]. 

 

De acordo com Mitjáns Martinez o trabalho pedagógico na 

possibilidade de uma pedagogia do ensinar e do aprender criativamente, 

envolve a condição subjetiva do professor, o qual em sua subjetividade 
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exerce influencias na construção da prática criativa. Assim, as questões 

subjetivas da sua historia de vida, suas configurações personológicas e, 

sua capacidade de criar, tomar decisões, e sua concepção do que é 

ensinar e aprender estão intrinsicamente relacionadas com a construção 

de prática criativa no contexto escolar. 

A partir de nossas discussões, as quais vêm apontando a 

criatividade como elemento fundamental do trabalho pedagógico, 

compreendemos que o conceito de criatividade não é sinônimo de 

inovação, pois acreditamos que a criatividade é aquilo que provoca, que 

resulta em algo novo e de valor. Mesmo concebendo que criatividade 

gera a novidade, nem sempre a novidade caracteriza o produto como 

criativo, pois a criatividade é além de ser algo novo, precisa ter algum 

valor, num determinado contexto histórico. Portanto, nem tudo que 

inovamos em nossa prática pedagógica pode ser considerado, como algo 

criativo, pois nem sempre contribuem para a aprendizagem e para o 

desenvolvimento do aluno. 

Em Mitjáns Martinez (1997) encontramos a proposição de um 

sistema didático integral de modo a contribuir para o desenvolvimento 

da criatividade no trabalho pedagógico, e ao mesmo tempo, contribuir 

para a construção de uma prática pedagógica mais significativa, e que 

veja os envolvidos com sujeitos ativos do fazer educativo. 

O sistema didático integral conforme Mitjáns Martinez (1997, p. 

161), busca analisar uma série de elementos no processo de ensino e 

aprendizagem. Assim, tal sistema analisar os seguintes elementos: 

 

Os objetivos do processo e como serão selecionados 

e trabalhados pelos estudantes. 

Os conteúdos de ensino. 

Os métodos produtivos de ensino. 
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A organização do processo docente. 

A natureza das tarefas docentes e extradocentes, e 

as orientações para sua realização. 

A natureza da bibliográfica e do material didático e 

as orientações para sua leitura. 

O sistema de avaliação e autoavaliaçao da 

aprendizagem. 

O estabelecimento de um clima criativo que 

caracterize todo o processo de ensino-

aprendizagem e a instituição educativa em seu 

conjunto. 

A colaboração para o desenvolvimento das 

potencialidades criativas do professor [...]. 

 

Vemos, portanto, que o desenvolvimento de uma prática criativa 

no espaço pedagógico e escolar, implica em uma nova forma de conceber 

o processo educativo, pois necessita de uma mudança na forma de ver e 

conceber o trabalho pedagógico. Assim, os elementos do processo 

educativo analisados pelo sistema didático integral contribuem para a 

existência de uma escola que possibilite um olhar mais inclusivo e, ao 

mesmo tempo, para a realização de um ensino que ver o outro em sua 

particularidade e dimensão subjetiva. 

Nesse sentido, os sujeitos do processo educativos ganham novos 

espaços de ensinar e aprender. Assim, se faz necessário pensarmos sobre 

o sujeito professor e o sujeito aluno nesse novo espaço, onde a 

criatividade se torna elemento fundante no trabalho pedagógico. 

Compreendemos por sujeito, a concepção de um sujeito ativo carregado 

de uma subjetividade individual e social, e que está em constante e 

permanente atualização (GONZALEZ REY, 2010). 
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Assim, sendo o trabalho pedagógico um espaço de criatividade, 

o professor como já dissemos em alguma parte de nosso trabalho, exerce 

grande influência na realização de uma prática criativa, pois ele possui 

estratégias que contribuem para o desenvolvimento criativo e, ao 

mesmo tempo, devido seu caráter personológico contribui para a 

existência de um clima favorável a participação e a criação do aluno. 

Nesse sentido, segundo Mitjáns Martinez (2011, p.122) a 

criatividade no trabalho pedagógico refere-se “as formas de realização 

deste que representa algum tipo de novidade e que resultam valiosas de 

alguma forma para a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno”. 

Percebemos, portanto, que a criatividade no trabalho pedagógico são 

atividades propostas pelo professor que tem algum valor para a 

aprendizagem e para o desenvolvimento do aluno, ou seja, produz algo 

no processo de ensino e de aprendizagem. 

Portanto, compreendemos que o professor é um elemento 

fundamental no processo de desenvolvimento da criatividade na aula, a 

partir do tipo de relações constituídas entre professor e aluno, de forma 

que seja instituído um espaço de relações que possibilitem a valorização, 

o estimulo, e o desenvolvimento das capacidades cognitivas do aluno. 

Ainda nesse processo cotidiano, o professor passa a ver o aluno como 

protagonista, como sujeito do processo de aprendizagem. 

Também se torna indiscutivelmente refletirmos sobre o lugar do 

aluno no espaço escolar criativo, pois como já dissemos anteriormente, 

ele é protagonista do processo educativo e, assim, na posição de sujeito 

ativo, ele está imbricado de uma subjetividade individual e social, a qual 

está relacionada com sua forma e ou expressão criativa no processo de 

aprendizagem. 
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Conforme Mitjáns Martinez (2014, p. 85-86) alguns elementos 

podem ser identificados nos alunos com certo grau de criatividade entre 

eles destacam-se: 

 

• Realização de perguntas interessantes e 

originais; 

• Questionamentos e problematização da 

informação; 

• Percepção de contradições e lacunas no 

conhecimento; 

• Estabelecimento de relações remota e 

pertinentes; 

• Proposição de várias alternativas e hipóteses 

ante os problemas a resolver; 

• Solução inovadora de problemas; 

• Elaboração personalizada de respostas e 

proposições; 

• Procura de informações e realização de 

atividades que vão além do solicitado pelo 

professor. 

 

Percebemos que nesse processo de um trabalho pedagógico 

criativo, o aluno também a partir de sua condição subjetiva apresenta 

alguns aspectos considerados como relevantes para o desenvolvimento e 

identificação da criatividade no espaço sala de aula. Assim, enquanto 

sujeito, o aluno está ativamente relacionado com o cotidiano da sala de 

aula, com as subjetividades presentes no espaço escolar e com a sua 

própria aprendizagem, a qual necessita ser uma pratica altamente 

criativa. 
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Assim, de acordo com Mitjáns Martinez (2011, p.133) a 

aprendizagem criativa “supõem da reflexão e produção própria, 

elaboração de hipóteses, personalização do aprendido, construção de 

sentidos subjetivos no processo de aprender”. Portanto, aprender 

criativamente, exige do aluno, uma reflexão acerca de seu processo de 

aprendizagem, e de seus sentidos e configurações subjetivas construídas 

durante o processo de aprendizagem. 

Assim, o trabalho pedagógico criativo emerge da necessidade de 

que os alunos aprendam não apenas para o mercado de trabalho, 

visando apenas uma profissionalização mecanizada, onde o ensino e a 

aprendizagem ocorrem de forma memorística e reprodutiva, mas sim, 

de forma criativa e produtiva. E assim, neste contexto, o aluno também 

assume papel importante num espaço onde a criatividade é elemento 

primordial no processo pedagógico. 

Vemos, portanto, que a criatividade no espaço escolar e 

pedagógico contribui para a realização de um ensino e de uma 

aprendizagem que valorize o desenvolvimento e estimule a criatividade 

dos alunos. Assim, ensinar e aprender criativamente ultrapassa a 

simples transmissão de conteúdos que tem como foco o mercado de 

trabalho, e passa a ver o outro como sujeito ativo no processo. 

Em Mitjáns Martinez (2012, p. 91-103) nos mostra que a 

criatividade no espaço pedagógico revela outra forma de ensinar e de 

aprender, abrangendo as seguintes dimensões: 

• O exercício da condição de sujeito no 

processo de aprender, no sentido do seu 

caráter gerador, de ruptura e de 

subversão/transcendência em relação ao 

dado. 
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• A produção de sentidos subjetivos 

favorecedores de geração de novidade que 

recursivamente “alimentam” essa forma de 

aprendizagem. 

• Atualização de configurações subjetivas 

diversas entre as quais parece se destacar a 

aprendizagem com configuração. 

• O “operacional” aparece subjetivado, sendo 

impossível considerar aspectos 

“operacionais” fora do sistema subjetivo 

em que tomam forma. 

 

O espaço pedagógico, como vemos, está configurado de diversas 

configurações subjetivas, o que nos leva a compreender que o ensino e a 

aprendizagem estão intrinsicamente relacionados com a subjetividade 

humana. Assim, de acordo com a Mitjáns Martinez o aluno na sua 

condição de sujeito, não mais como objeto do processo educativo, e sim 

como sujeito na sua subjetividade participa ativamente no processo, 

quebrando e rompendo paradigmas existenciais na relação ensinar e 

aprender, ele torna-se autor e co-autor do processo educativo, ele se 

desloca da função de receptor da informação e passa a criar e a re-criar o 

conhecimento. 

Partindo da concepção de que a criatividade faz parte do 

trabalho pedagógico, compreendemos que a concretização de uma 

escola inclusiva está permeada pela existência de uma prática 

pedagógica que possibilite a inclusão do aluno com deficiência no espaço 

escolar e, assim, acreditamos que essa escola inclusiva se constrói, pois é 

preciso olhar o outro na sua singularidade, na sua subjetividade. É 

preciso assim, que a escola seja um espaço de criatividade, que esteja a 
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todo instante propondo estratégias que inclua esses alunos no processo 

de ensino e de aprendizagem. 

 

2 - A Pesquisa e seus resultados 

 

Em nosso estudo fizemos a opção metodológica pela 

Epistemologia Qualitativa, desenvolvida por Gonzalez Rey, de modo a 

contribuir para com nossos objetivos e com nossa compreensão teórica 

acerca do conceito de criatividade, como elemento histórico-cultural. 

Ainda, optamos pela metodologia do estudo de caso, como 

caminho para a realização de um estudo, mais especifico, onde podemos 

reter informações e características mais holísticas da vida cotidiana dos 

envolvidos na pesquisa, como apresentado em Yin (2010). 

O estudo foi realizado em uma escola da rede estadual de ensino 

do município de Assú/RN-Brasil, com um coordenador pedagógico que 

atua no apoio pedagógico do Ensino Fundamental. E, como 

instrumentos para a construção das informações, utilizamos a redação 

que teve como tema: O trabalho pedagógico e, ainda utilizamos a 

técnica de construção de frases com as seguintes palavras: criatividade, 

inclusão, deficiência e trabalho pedagógico. 

As informações construídas no decorrer da pesquisa nos levam a 

refletir sobre a importância do quotidiano e da presença do outro no 

estabelecimento de caminhos e estratégias que possibilitem um fazer 

docente inclusivo. 

Sobre o trabalho pedagógico, trazemos alguns indutores como: 

 

No ambiente escolar, o trabalho de apoio 

pedagógico na figura do supervisor e coordenador, 

são de grande importância para o acompanhamento 
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e realização das atividades desenvolvidas na 

instituição (REDAÇÃO). 

 

Técnica de construção de frases 

O trabalho pedagógico deve ser realizado em 

conjunto. 

O trabalho pedagógico requer estudo e 

conhecimento sobre a prática. 

 

Vemos, a partir dessas informações que a nossa colaboradora da 

pesquisa, apresenta alguns indutores que nos leva a compreender que o 

trabalho pedagógico assume fundamental importância no fazer 

educativo, o qual conforme apresentado em alguns indicadores 

existente, na redação como, na construção das frases, é que existe uma 

relação subjetiva dos sujeitos envolvidos no trabalho pedagógico, que 

exige estudo e parceria para a realização de uma ação pedagógica mais 

significativa. 

Nesse sentido, de que o trabalho pedagógico deve ser uma 

prática em conjunto, de modo a contribuir para um fazer docente que 

promova a criatividade e a inovação dentro do espaço escolar e sala de 

aula, analisamos alguns indutores que possibilitassem a compreensão 

acerca da criatividade no trabalho pedagógico. 

 

Técnica de construção de frases 

 

É necessário criatividade no trabalho pedagógico. 

A criatividade deve está presente na prática do 

professor. 

Ensinar exigi criatividade. 
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[...] uma das funções principais do apoio 

pedagógico é acompanhar o trabalho dos 

professores e o desenvolvimento dos alunos a partir 

das suas intervenções, por meio de planejamentos 

em conjunto, discussão sobre conteúdos, 

atividades, formas de avaliar, além da realização de 

estudos que são propostos nas jornadas 

pedagógicas (REDAÇÃO). 

 

Os indutores nos mostram a importância que a expressão da 

criatividade representa para o trabalho pedagógico, tendo em vista, que 

o ato de criar precisa está articulado a todo instante com o fazer 

educativo. Vemos que a criatividade não é apenas como algo que inova a 

prática pedagógica, mas necessária à ação docente, seja no 

estabelecimento de estratégias de ensino, seja no que se refere a novas 

formas de discutir o conteúdo e proposição de novas atividades 

didáticas. Ainda encontramos nos indutores, a presença do outro, a 

relação entre os envolvidos, de modo a compreendermos que a 

construção de trabalho pedagógico criativo, se constrói a partir da 

relação subjetiva dos sujeitos. 

Assim, conforme o conceito de criatividade discutida por 

Mitjáns Martinez (2012, p.89) que a define como um “[...] processo 

complexo da subjetividade humana na sua simultânea condição de 

subjetividade individual e subjetividade social, expresso na produção de 

“algo” considerado ao mesmo tempo novo e valioso”. 

Nesse sentido, percebemos que existe uma preocupação com o 

outro no processo educativo, na perspectiva de que é necessário 

construir um trabalho pedagógico que promova a aprendizagem de 

todos. 
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Vemos nos indicadores presentes nas informações, que o 

trabalho pedagógico, busca construir novas formas de ensinar e de 

aprender. Assim, conforme Araújo (2000, p. 121): 

 

A coordenação pedagógica é compreendida como 

espaço/tempo primordial para construção de ações 

coletivas, de reflexão, de troca de experiências, de 

elaboração, de organização coletiva do trabalho 

pedagógico, com vistas à alteração das estruturas do 

trabalho docente [...]. 

 

O trabalho pedagógico é assim, um espaço de reorganização da 

pratica educativa, de modo a repensar o fazer docente e, construir 

coletivamente, a partir das experiências individuais e sociais, novas 

estratégias de ensino e de aprendizagem. Assim, compreendemos que o 

trabalho pedagógico da escola é, e deve ser uma ação de criatividade. 

A partir dessa proposição, de que o trabalho pedagógico da 

escola deve acompanhar o trabalho dos alunos, como visto no indutor da 

redação, buscamos compreender como é visto o processo de inclusão 

nessa nova forma de compreender a ação pedagógica. 

 

Técnica de construção de frases 

A inclusão ainda não é vista nas escolas como se 

espera. 

As práticas de inclusão devem ser mais efetivas nas 

escolas. 

 

[...] não há tempo suficiente para se reunir com 

professor, muitas vezes a orientação pedagógica se 

restringe a falas rápidas que se dão em corredores e 
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na hora do intervalo. Além disso, os docentes 

demonstram resistência quando se trata de mudar 

certas práticas de trabalho, pois como passaram 

muito tempo sem apoio pedagógico, não tinham o 

hábito de compartilhar seu trabalho e de receber 

orientações (REDAÇÃO).   

Mais uma vez, a falta de tempo no planejamento 

entre apoio pedagógico e professor dificulta um 

estudo e um trabalho mais direcionado ao aluno 

(REDAÇÃO). 

 

A partir dos indicadores presentes nas informações, percebemos 

que ainda não possuímos uma prática inclusiva, isso devido a uma série 

de fatores, as quais, como vemos, estão articuladas a questões subjetivas 

ao trabalho pedagógico desenvolvida na escola, pois conforme 

apresentado no indicador da técnica de construção de frases, a inclusão 

não é concebida, como uma prática que permita a inclusão de todos no 

espaço escolar, e ao mesmo tempo, ainda mostra que precisa ser mais 

efetiva no campo escolar. Outra questão bastante presente, é mais uma 

vez o que se refere à participação do outro nesse fazer pedagógico 

inclusivo, pois como demonstrado nos indutores, existe uma resistência 

a novas práticas pedagógicas que possibilitem o rompimento de velhos 

modelos tradicionais de ensino, que muitas vezes segrega e exclui o 

aluno como ser ativo da pratica educativa. 

Nessa perspectiva, buscamos encontrar nas informações 

construídas em nossa pesquisa, indutores que contribuíssem para uma 

reflexão sobre a existência de um trabalho pedagógico criativo frente à 

inclusão do sujeito com deficiência. E assim, identificamos: 
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Outro desafio presente no ambiente escolar se 

refere aos alunos com deficiência. Muitos não 

possuem laudo, e os que possuem, os professores 

assim como apoio pedagógico sentem dificuldade 

de como trabalhar, em pensar que tipo de 

intervenção e atividade é mais adequada para cada 

um [...](REDAÇÃO). 

Técnica de construção de frases 

 

O aluno com deficiência ainda é excluído do 

ambiente escolar. 

A deficiência do aluno se mostra um desafio 

pedagógico para o professor. 

A deficiência não pode ser encarada como 

empecilho para a aprendizagem. 

 

A partir dos indutores apresentados, percebemos a inexistência 

de um trabalho pedagógico, pois existe por parte da equipe de apoio, que 

acompanham o fazer docente dos professores, inúmeras dificuldades 

para trabalhar pedagogicamente os alunos com deficiência. Tais 

dificuldades se dão pela ausência de atividades que oportunize a 

inclusão desses alunos no contexto escolar, o que contribuem para que 

permaneçam excluídos na prática educativa. 

Assim, percebemos durante a construção das informações, que 

mesmo a escola discutindo constantemente a necessidade e a 

emergência de um fazer docente criativo, que busque alternativas para o 

trabalho docente para os alunos com deficiência, não existe nenhuma 

atividade em que possamos caracterizar como uma ação criativa, capaz 

de promover a inclusão do aluno com deficiência no espaço escolar. 

Assim, compreendemos, que o trabalho pedagógico desenvolvido pelos 
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coordenadores e ou supervisores pedagógicos não constrói nenhuma 

expressão de criatividade de modo a contribuir para com a construção 

de uma prática docente inclusiva. 

 

Algumas Considerações Possíveis 

 

O estudo que realizamos junto à equipe de apoio pedagógico da 

escola, nos permite refletirmos sobre a necessidade de nos colocarmos 

como sujeitos ativos, responsáveis e corresponsáveis pela construção de 

um fazer docente inclusivo. Assim, compreendemos que urge a 

necessidade de fazermos e tornarmos a escola um espaço de 

criatividade, de estabelecimentos de estratégias, de construção de 

caminhos metodológicos, que permita a existência do outro dentro da 

pratica educativa. 

Nesse sentido, compreendemos que os modelos tradicionais 

existentes nas escolas, não contribuem para a inclusão do aluno com 

deficiência na escola regular, pois, é preciso que haja um rompimento de 

paradigmas e modelos educacionais. 

Assim, vemos a significatividade do trabalho desenvolvido pelo 

apoio pedagógico da escola, o qual deve contribuir decisivamente para a 

construção de novas práticas e modelos educacionais. Portanto, o 

trabalho pedagógico, como uma possibilidade de inclusão do aluno com 

deficiência na escola regular, precisa, conforme vemos no nosso estudo, 

ser uma prática inteiramente criativa, a qual exige uma mudança na 

forma de conduzir o fazer pedagógico, de forma a poder construir dentro 

da escola, uma relação entre os envolvidos e, assim estabelecer 

criativamente espaços de compartilhamento e de proposições de 
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estratégias de intervenção frente ao atendimento pedagógico aos alunos 

com deficiência. 
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A Psicologia Sócio-histórica nos encaminha ao estudo do 

homem como um ser que se constitui não apenas como ser biológico, 

mas que também apresenta uma subjetividade constituída na 

apropriação das produções históricas e culturais do seu gênero. Não 

estamos falando do homem constituído por duas partes dicotômicas, 

isto é, biológica de um lado e histórico-cultural de outro, mas por duas 

partes que, mesmo opostas, se complementam tornando-se uma 

unidade. Essas partes se separam apenas para fins de análise, de acordo 

com a abordagem por nós utilizada. 

O humano supera o estado de natureza quando ele começa a 

transformá-la para suprir suas necessidades, ao passo em que também 

se transforma. Nesse processo de construção e reconstrução, o humano 
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produz necessidades aquém das satisfações do ser biológico. O processo 

de educação é uma dessas necessidades. 

Pelo fato de viver em sociedade, isto é, se constituir na relação 

com os demais membros de sua comunidade, o homem precisa se 

apropriar de conhecimentos históricos e culturais tais como a 

linguagem, os costumes, as normas sociais, conhecimentos advindos do 

processo de educação. Os meios pelos quais os humanos se apropriam 

desses conhecimentos são os mais diversos possíveis. A família, a igreja, 

as associações, a própria sociedade, são responsáveis por oferecer 

educação ao sujeito. Tal educação é tida como informal, por não possuir 

legislação e nem precisar de pessoas especializadas para isso, o que não 

faz desta menos importante. O outro processo de educação vivido pelo 

humano é a educação formal. Essa tipologia de educação possui 

legislação, normas e parâmetros estabelecidos, bem como a exigência de 

pessoas especializadas e preparadas para o provimento de tal processo. 

Essa pessoa é o professor. 

O professor, por exercer uma atividade profissional voltada para 

a educação do humano, que também é um processo de apropriação da 

cultura e da história, com o diferencial de que essa é feita de forma 

sistematizada, ele precisa se preparar através de formações e cursos para 

poder exercer essa função. Desta feita, o professor se constitui 

profissional da educação a partir da apropriação de saberes produzidos 

por outros professores, das vivências, das condições de trabalho, do 

reconhecimento profissional, e das histórias de vida que os configuram. 

Dessa forma, podemos dizer que a prática docente carrega elementos 

não apenas objetivos, mas também subjetivos, a saber, necessidades e 

motivos, afetos, sentidos e significados, entre outros. 



PERSPECTIVAS TEÓRICAS E REFLEXÕES PEDAGÓGICAS 

 135 

Os cursos de formação docente apresentam uma carga 

disciplinar bastante considerável, mas muitas dessas disciplinas 

possuem viés instrumentalista, o que, de certa forma, negligencia a 

compreensão do homem enquanto ser social que se constitui nas 

relações com o outro. Esses cursos, em sua grande maioria, apresentam 

lacunas que a grade curricular e suas disciplinas não dão conta de supri-

las. Desta feita, surgem diversos programas e projetos, às vezes criados 

pelo governo federal e outras vezes pelas próprias instituições, com o 

objetivo de otimizar a formação do graduando do curso de licenciatura, 

proporcionando-lhes participar de situações que o curso não tem 

conseguido oferecer. Um desses programas é o PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). 

Neste trabalho tomamos o PIBID como programa a ser 

analisado porque se trata de um programa novo em nossa instituição e 

porque, através de trabalhos feitos por alunos e professores nesse 

programa, percebemos que ele tem se tornado eficaz na formação 

profissional do futuro professor, suprindo, muitas vezes, carências 

deixadas pelos cursos formativos. Uma dessas carências diz respeito a 

aprendizagem que se gera a partir da relação do professor em formação 

com os professores em serviço na educação básica, com os alunos e com 

o ambiente escolar em sua totalidade. Desta forma, este trabalho se 

encaminha para discutir a prática docente como atividade humana 

constituída na relação de apropriação e objetivação da cultura e da 

história, relação essa mediada pelo PIBID. 

O material analisado consiste numa entrevista realizada com 

uma bolsista do PIBID, graduanda do curso de Letras/UERN, tendo 

como base a abordagem sócio- histórica, perspectiva teórico-

metodológica esta que nos permite compreender o professor como 
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sujeito constituído nas relações sociais, processo que se constitui e se 

materializa por meio da apropriação da história e da cultura produzida 

sobre sua profissão. O artigo traz, em sua conjuntura, quatro sub-

tópicos textuais. O primeiro aborda algumas compreensões sobre a 

constituição do humano, aprofundando a categoria atividade na 

perspectiva da teoria sócio-histórica; o segundo fala sobre a prática 

docente em suas concepções atuais; o terceiro relata sobre o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência no contexto universitário; 

e por último, os resultados encontrados na entrevista subscrita no item o 

fazer docente mediado pelo PIBID. Finalizando o texto, seguem as 

nossas considerações finais e as referências. 

 

1 - Algumas compreensões sobre atividade humana na 

perspectiva da teoria sócio-histórica 

 

A teoria Sócio-histórica é uma perspectiva que busca 

compreender o homem não como um sujeito puramente biológico, mas 

que sua construção psíquica é desenvolvida a partir da apropriação e 

objetivação dos elementos históricos e sociais da humanidade.  Para 

tanto, essa perspectiva, ou abordagem como alguns autores assim a 

nomeiam, faz uso de algumas categorias de análises do homem em seu 

meio histórico e social. Uma dessas categorias é a atividade humana, 

sobre a qual discorreremos a seguir, tomando, como aporte teórico, 

alguns autores que fazem parte dessa corrente teórica por nós utilizada 

neste trabalho: a sócio-histórica.   

Para Oliveira (2010) a categoria atividade não se refere ao mero 

fazer do sujeito como resposta a sua carga biológica, mas a uma ação 

pensada pelo homem com um fim especificado, voltado para a satisfação 
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de uma necessidade do humano. Segundo a autora, é através dessa 

atividade humana que o homem “busca satisfazer suas necessidades 

biológicas, mas, principalmente, aquelas necessidades que ele mesmo 

vai criando” (OLIVEIRA, 2010, p. 3). 

A atividade humana é, segundo a autora acima mencionada, 

aquela que é realizada a um fim, não biológico, mas histórico e social. 

Tal atividade desenvolvida a um fim só é passível de concretização a 

partir do momento em que o homem, sujeito que desenvolve a atividade, 

se apropria das construções criadas por outros homens. Oliveira (2010) 

afirma que a finalidade colocada na atividade humana é um ato 

desenvolvido e ou mediado pela consciência humana, não importando 

se é uma consciência em si ou para si. 

Nas palavras da autora, a consciência em si está presente nas 

atividades cotidianas do humano, atividades estas “que respondem a 

objetivos prático-utilitários que, por essas características não exigem 

questionamentos e respectivas reflexões” (OLIVEIRA, 2010, p. 3). Já a 

consciência para si aparece nas atividades não cotidianas 

exemplificadas pela autora como as atividades relativas à ciência, à 

filosofia, à arte, ao trabalho educativo, etc., “nas quais o homem 

estabelece intencionalmente suas finalidades ”(idem). 

Uma dessas atividades desenvolvidas pelo humano é o ensino, 

que, por sua vez, como parte do trabalho educativo, é desenvolvido com 

a finalidade de apresentar aos alunos as construções históricas e sociais 

produzidas por humanos em épocas antepassadas. Segundo Sacristán 

(1999, p. 66), o ensino deve ser considerado uma prática social não 

apenas porque se concretiza na interação professor-aluno, mas porque 

“esses atores refletem a cultura e os contextos sociais a que pertencem”. 
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O ato de ensinar não deixa de carregar, portanto, 

intencionalidades pedagógicas e históricas do trabalho educativo. A fim 

de esclarecer a noção de trabalho educativo que nos fundamenta, 

buscamos apoio em Saviani (2011, p. 13), que o define como “o ato de 

produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto 

dos homens”.  Por se tratar de uma produção histórica do humano, o 

trabalho educativo possui determinadas características e elementos que 

devem ser apropriados por todos os professores, de modo que possam 

transformá-los em ferramentas que estejam sempre presentes em suas 

práticas diárias. No tópico a seguir iremos discorrer sobre a prática 

docente e suas concepções atuais. 

 

2 - A prática docente em suas concepções atuais 

 

Quando falamos em prática docente nos remetemos de imediato 

ao modo como o professor ministra sua aula, ou seja, como ele trabalha 

os conteúdos com os alunos, utiliza os métodos e as estratégias que 

envolvem o trabalho desse docente. Vários autores têm se debruçado 

sobre essa temática para discuti-la e daí surgem as mais diversas 

tipologias de enquadramento da prática educativa e/ou do ensino. O 

modelo de ensino tradicional é uma dessas tipologias. Criada como um 

antídoto para a cura da ignorância. Como afirma Saviani, esse modelo 

de educação, chamada pelo autor de Pedagogia Tradicional, tem papel 

de difundir a instrução e transmitir os conhecimentos acumulados pela 

humanidade. Segundo o autor, nesse modelo de ensino, “a escola 

organiza-se como uma agência centrada no professor, o qual transmite, 

segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos alunos. A estes cabe 
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assimilar os conhecimentos que lhes são transmitidos” (SAVIANI 2008, 

p. 5-6). 

Tal modelo não conseguiu atingir os objetivos desejados e abateu-

se sobre ele um grande volume de críticas, o que deu margem ao 

surgimento de outro modelo, a Escola Nova, que surge com uma nova 

maneira de interpretar a educação. Para Saviani (2008, p. 8) esse 

modelo de educação apresenta ... 

 

em lugar de classes confiadas a professores que 

dominavam as grandes áreas do conhecimento, 

revelando-se capazes de colocar os alunos em 

contato com os grandes textos que eram tomados 

como modelos a serem imitados e 

progressivamente assimilados pelos alunos, a escola 

deveria agrupar os alunos segundo áreas de 

interesses decorrentes de sua atividade livre. O 

professor agiria como um estimulador e orientador 

da aprendizagem cuja iniciativa principal caberia 

aos próprios alunos. Tal aprendizagem seria uma 

decorrência espontânea do ambiente estimulante e 

da relação viva que se estabeleceria entre os alunos 

e entre estes e o professor. Para tanto, cada 

professor teria de trabalhar com pequenos grupos 

de alunos, sem o que a relação interpessoal, 

essência da atividade educativa, ficaria dificultada; 

e num ambiente estimulante, portanto, dotado de 

materiais didáticos ricos, biblioteca de classe etc. 

 

Por necessitar de grande investimento para que fosse 

desenvolvida uma educação nos moldes do texto citado acima, a Escola 
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Nova como modelo de ensino também não vigorou por muito tempo e 

tornou-se apenas casos raros de ocorrência, entre os quais está a 

Pedagogia de Freinet. Fadada ao fracasso como modelo de escola a ser 

universalizada e tendo mais pontos negativos do que positivos, a Escola 

Nova dá lugar a outro modelo de educação, o Tecnicista. Para Saviani 

(2008, p. 8), o tecnicismo tem como elemento principal... 

 

a organização racional dos meios, ocupando o 

professor e o aluno posição secundária, relegados 

que são à condição de executores de um processo 

cuja concepção, planejamento, coordenação e 

controle ficam a cargo de especialistas 

supostamente habilitados, neutros, objetivos, 

imparciais. A organização do processo converte-se 

na garantia da eficiência, compensando e corrigindo 

as deficiências do professor e maximizando os 

efeitos de sua intervenção. 

 

Nesse modelo de ensino, é o processo que define o que professor e 

aluno devem fazer, e, ainda, quando e como farão. Ao transformar a 

educação numa imitação do modelo fabril, Saviani afirma que esse 

modelo perdeu de vista o objetivo educacional, o que, entre outros 

motivos, levou o tecnicismo à decadência e, por conseguinte, só 

aumentou o caos na educação. Esses três modelos citados até aqui, 

davam enfoque a correção do homem marginalizado, isto é, ignorante, 

através do processo de educação. Tendo em vista que nenhum deles 

funcionou da forma como esperavam, foi que os estudiosos do assunto 

começaram a observar a educação por outro lado, que não fosse o de 
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correção. Passou-se então a pensar a educação como processo de 

transformação. 

A partir do momento em que se percebeu a sociedade como 

espaço de atuação do humano e, por conseguinte, ver o homem como 

um ser histórico, constituído nas relações sociais, que se apropria da 

cultura por meio das vivências com outros humanos e com a natureza, 

não se podia mais centrar o processo de ensino numa mera execução de 

tarefas, nem tampouco numa repetição de modelos. Mas, precisávamos 

nos centrar num modelo de educação que se preocupa com o homem 

“na integralidade de sua condição histórica, não se restringindo a fins 

parciais de preparação para o trabalho, para ter sucesso em exames ou 

para qualquer aspecto restrito da vida das pessoas” (PARO, 2010, p. 26). 

Contudo, é claro o fato de que, se os modelos de educação até 

então apresentados precisaram sofrer mudanças, os profissionais que 

neles atuam também precisam. É fato que os conhecimentos técnico-

instrumentais são indispensáveis ao processo de formação docente, mas, 

além deles, também é necessário que os professores aprendam a 

compreender o espaço social em que irão atuar, quais os sujeitos com 

quem irão se relacionar, como eles se constituem, questionamento esses 

que são melhor respondidos quando os futuros professores se colocam 

no campo de atuação e começam a observar tais fatos, e a aprender com 

os exemplos acompanhados de perto. 

Os cursos de formação até oferecem momentos de contato entre 

professor em formação e campo de atuação, porém esse contato tem se 

mostrado insuficiente por se realizar em curtos espaços de tempo, 

realidade que vem sendo mudada através de programas institucionais 

dentre os quais destacamos o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência). No item a seguir tratamos um pouco sobre esse 
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programa, bem como sobre alguns resultados positivos já visíveis na 

formação dos graduandos. 

 

3 - O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

no contexto universitário 

 

Historicamente, vem se discutindo sobre os problemas 

referentes às condições da educação brasileira, e isso tem provocado a 

preocupação de implementar novas políticas públicas referentes à 

complementação da formação docente. Assim, inserem-se no campo 

educacional novos paradigmas de enfrentamento aos elementos da 

constituição docente. Como mostra Pimenta (1999, p.27), nas políticas 

de formação “[...] estão contidos elementos extremamente importantes 

como a problematização, à intencionalidade para encontrar soluções, a 

experimentação metodológica, o enfrentamento de situações de ensino 

complexas [...]”. Entendemos, assim, que as políticas públicas oferecidas 

pelo Ministério da Educação se mostram preocupadas em encontrar 

soluções para as situações de ensino que se insere no contexto 

educativo. 

Neste sentido, no Brasil muitos programas e políticas vêm sendo 

ofertados para a formação inicial e continuada de professores da rede 

pública de ensino, dentre estes destacamos o Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, que Foi implementado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes 

em 2007, visando o diálogo entre universidade e escola pública, e a não 

dicotomia entre teoria e prática, assim como entre formação inicial e 

continuada de professores. 
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Com isso, pensar a formação inicial hoje requer que foquemos 

para além do que as teorias nos oferecem, mas pensá-la no aspecto da 

relação entre os saberes vivenciados na universidade (os saberes 

teóricos), os saberes produzidos em atividades reais no ambiente escolar 

(saberes práticos), e ainda um terceiro fator não menos importante que 

esses citados, a constituição de significados e sentidos, de afetos e 

vontades que precisam estar presentes na prática docente tanto quanto 

os saberes teóricos e práticos. 

Deste modo, uma formação articulada com a teoria e a prática, 

com as necessidades, afetos e vontades, constituídos nas relações reais 

com os partícipes da escola, é muito importante para os futuros 

docentes, pois as trocas de experiências, o contato mais ativo no 

ambiente escolar proporciona e favorece ao graduando o processo de 

apropriação dos conhecimentos práticos, afetivos e volitivos entre os 

diversos segmentos da escola. 

Pensando com o fim de fortalecer a formação inicial de 

professores, o PIBID tem conseguido otimizar não apenas o fazer 

docente, mas tem proporcionado aos bolsistas questionar 

comportamentos, discutir sobre fatos reais ocorridos na escola, e ainda, 

questionar e analisar suas próprias conquistas no que se refere a sua 

formação, não apenas profissional, mas pessoal também. A seguir 

mostraremos como o PIBID tem propiciado essa constituição subjetiva 

dos professores em formação. 

 

3.1 - O fazer docente mediado pelo PIBID 

 

Para compreendermos o fazer docente mediado pelo PIBID, é 

necessário destacar a ação mediadora efetivada por outros sujeitos no 
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processo de apropriação da história e da cultura, pois a constituição do 

sujeito acontece através da objetivação e apropriação das práticas 

sociais. É o que mostra Duarte (1993, p. 47): 

 

Essa relação se efetiva sempre no interior de 

relações concretas com outros indivíduos, que 

atuam como mediadores entre ele e o mundo 

humano, o mundo da atividade humana objetivada. 

A formação do indivíduo é, portanto, sempre um 

processo educativo, mesmo quando não há uma 

relação consciente (tanto de parte de quem se 

educa, quanto de parte de quem age como 

mediador) com o processo educativo que está se 

efetivando no interior de uma determinada prática 

social.  

 

Ao direcionamos nossa atenção para a importância do papel da 

formação dos profissionais da educação, entendemos que, quando a 

apropriação acontece de maneira institucionalizada (na escola ou 

faculdade), o professor é o sujeito que realiza a mediação entre o 

educando e o conhecimento.  Partindo para a realidade proporcionada 

pelo PIBID, destacamos, como elementos-chaves para que essa 

mediação aconteça, as vivências, trocas de experiências, o contato com o 

cotidiano sala de aula. São meios que colaboram e contribuem de forma 

significativa para objetivação do licenciando como docente. 

Enfocamos o PIBID como elemento mediador da constituição da 

atividade docente ao analisarmos o material produzido por meio de uma 

entrevista realizada com uma aluna do curso de Letras/UERN que 

também é bolsista do referido programa. 
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No início da entrevista, perguntamos se o PIBID oferecia 

alguma contribuição à sua formação. A graduanda entrevistada então 

disse: “[...] o PIBID me dá oportunidade de antes de me formar, 

conhecer a prática em sala de aula e não só a teoria”, ou seja, através do 

contato real e livre4, que lhe proporciona se apropriar de experiências 

prático-teóricas, de desenvolver reflexões com base no presenciado, de 

constituir significações, valores, afetos pelo ambiente escolar, como 

afirma Duarte (1993, p. 47) ao dizer que “o indivíduo se forma, 

apropriando-se dos resultados da história social e objetivando-se no 

interior dessa história”. 

Além da apropriação teoria-prática, a entrevista também revelou 

que, através da experiência do PIBID, pode-se aprender muito com os 

professores supervisores, ao afirmar que: 

 

[...] os professores supervisores nos dão dicas sobre 

como devemos nos comportar em sala de aula, para 

mim a principal contribuição é em relação à 

confiança que eles depositam em nós, isso nos faz 

sentirmos mais determinados e capazes durante as 

realizações de nossas atividades. 

 

Como podemos observar, a experiência vivenciada no 

PIBID/UERN propiciou a bolsista, aprendizados que ganham força a 

partir do contato com os professores supervisores, o que reforça a nossa 

                                                 
4 Livre é aqui colocado como um contato diferenciado do estágio. Na condição de 

pibidiano, o aluno vai para a escola sem carregar consigo algumas obrigações como 
ter que encontrar um determinado problema para produzir seu projeto de estágio, 
ou ter que desenvolver determinada atividade como requisito para aprovação em 
disciplina tal. Na condição de pibidiano, o aluno chega desarmado dessas 
cobranças, livre para vivenciar o que a escola oferecer, para aprender com todos os 
membros daquele espaço, da equipe gestora a equipe de limpeza. 
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tese citada anteriormente de que, os professores se constituem docentes 

a partir da apropriação de saberes e experiências produzidas e vividas 

por outros professores. 

Outro ponto que também mereceu destaque em sua fala foi 

quando discorreu a respeito de suas concepções de graduanda antes e 

após a entrada no PIBID. 

 

[...] É engraçado, pois antes do PIBID eu acreditava 

que podia “mudar o mundo”, que quando entrasse 

na sala de aula eu podia resolver qualquer problema 

relacionado aos alunos ou a escola. Hoje depois do 

PIBID, sei que não é bem assim. As salas de aula, a 

escola em si, são muito complicadas, tem seus 

problemas que necessitam de soluções coletivas e 

como já sabemos, nem todo mundo tem opiniões 

iguais. 

 

 

 Essa realidade enfatizada na fala da graduanda é comum em 

meio aos docentes em suas primeiras experiências. Esteve (1999, p. 109) 

discorre a respeito disso dizendo que “o professor novato sente-se 

desarmado e desajustado ao constatar que a prática real do ensino não 

corresponde aos esquemas ideais em que obteve sua formação”. Esse 

desajuste ou despreparo apontado pelo autor pode ser superado pela 

experiência pedagógica do PIBID, pois rotineiramente o graduando está 

em constante contato com a sala de aula e com o ambiente escolar como 

um todo. 

Percebemos claramente que o PIBID tem mudado a postura e a 

forma de pensar dos bolsistas, pois as muitas atividades realizadas de 
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forma constante e o contato prolongado com o espaço escolar, permite 

aos bolsistas poder participar do processo em sua completude, a iniciar 

pelo planejamento das atividades, pela aplicação destas e, o mais 

importante, poder acompanhar de perto o resultado alcançado e ainda 

poder avaliá-los. Percebemos que dessa forma o PIBID tem sido 

responsável pela mudança de pensamento e de postura frente a 

atividade docente, pois os bolsistas saem do senso comum, ou até 

mesmo da ideologia, para a vivência em situações reais e duradouras. 

 

Considerações Finais 

 

Podemos perceber com a análise da entrevista que o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID como política 

pública aplicada à educação, especificamente no que se refere à 

formação docente, permite aos seus bolsistas ampla convivência com 

professores em exercício proporcionando aos graduandos a 

oportunidade de se apropriarem das vivências do ambiente escolar, das 

condições de trabalho e dos saberes produzidos em atividade reais, 

sendo o PIBID uma das mediações pedagógicas que contribuem para a 

objetivação do licenciando como docente. 

Mais que isso, o PIBID tem aproximado os graduandos do 

espaço real do desenvolvimento de sua profissão. Através dessa 

experiência prolongada e livre de pressões, como já falamos em tópicos 

anteriores, o graduando passa a vivenciar a docência em sua plenitude, 

partilhando das atividades práticas da função de professores, que é a 

regência da aula e suas técnicas particulares, o planejamento das 

atividades diárias, mas também partilhando das atividades simbólicas 
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como a constituição de valores, afetos e significados, tão importantes 

quanto às técnicas e normas práticas do ensino. 

Assim sendo, podemos concluir que o PIBID proporciona ao 

bolsista a complementação de sua formação acadêmica, uma vez que 

oportuniza ao graduando estreitar suas vivências no ambiente escolar. 
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Se o senso comum revela, de um lado, que todos são filósofos, 

 isto é, pensam, por outro, pensam sob determinada direção.  

Todos refletem a realidade, mas nem todos refletem sobre ela  

(CURY, 1992, p. 77, grifo do autor). 
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 O filme cuja análise ora apresentamos, intitulado Sociedade dos 

Poetas Mortos, versa a respeito de uma escola - estruturada no formato 

de um internato masculino - na qual os estudantes estão sujeitos a um 

regime de organização educacional e a uma expectativa familiar.  Nesse 

modelo educacional, a satisfação pessoal dos alunos é completamente 

ignorada. A Academia Welton - espaço onde se passa grande parte do 

filme - tinha como princípios educacionais: a tradição, a honra, a 

disciplina e a excelência. 

Sendo um internato já reconhecido e consolidado por tais bases 

e métodos educativos conservadores e tradicionalistas, ao receber John 

Keating - antigo estudante e agora professor da instituição, teve sua 

estrutura contrariada por métodos inovadores, o que fomentou a 

criticidade dos discentes, incentivando os alunos a pensarem sobre si 

mesmo, o que resultou na reabertura do clube dos poetas mortos. É a 

partir dessa linha narrativa que intencionamos colocar em discussão 

algumas questões abordadas no filme, quais sejam: a relação entre a 

prática docente e o processo de desenvolvimento e aprendizagem dos 

estudantes, analisados a partir do referencial da psicologia sócio-

histórica cujo expoente é Lev S. Vigotski. 

O artigo se organiza nos seguintes tópicos: inicialmente, 

contextualizamos o espaço fílmico, bem como seus integrantes para, 

posteriormente, analisarmos a prática do professor protagonista e 

destacarmos elementos que revelam ações didáticas diferentes daquelas 

com as quais os alunos estavam acostumados. 

Trabalhando com a psicologia sócio-histórica, abordamos as 

categorias mediação e zona de desenvolvimento proximal (ZDP) no 

intuito de fundamentar as nossas reflexões acerca das cenas do filme. 

Dessa forma, utilizamos as referidas categorias no processo de análise 
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da relação professor-aluno. Encerramos fazendo o resgate de aspectos 

importantes destacados na análise apresentada que pontua 

compreensões acerca dos elementos trabalhados a partir do filme. 

 

1 - Contextualizando os métodos da Academia Welton 

 

Tomando como referência a postura adotada pelo professor 

Keating na escola, percebemos as suas práticas distintas e o impacto que 

elas tiveram no processo de aprendizagem dos estudantes. Assim sendo, 

constatamos que o professor Keating instiga os alunos a observarem 

fatos e objetos, a fim de desenvolverem o aprendizado e a compreensão 

acerca da realidade. 

Ao analisarmos alguns aspectos do filme, percebemos que há a 

desconstrução da figura do professor como mero detentor do 

conhecimento e do aluno apenas como receptor, de modo que a chegada 

do professor Keating acaba estabelecendo uma dinâmica nova na escola: 

o aluno como participante ativo e em constante diálogo com o professor 

e com os demais colegas de sala. 

Nesse sentido, o filme, ora analisado, traz uma crítica ao modelo 

resistente de ensino ministrado pela escola, a ser exemplificado no texto, 

um pouco mais à frente. Percebemos que se trata de um internato 

bastante rígido, o qual mantém valores e tradições vivenciadas por 

antigas gerações de alunos e professores. Comumente, os estudantes são 

provenientes de famílias ricas e influentes, cujos pais almejavam um 

futuro promissor o que significava o anseio por profissões que 

garantiam retorno financeiro e status. 

Diante desse quadro, a postura de Keating, professor de Inglês, 

acaba por desagradar aos pais, que esperavam um método de ensino 
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condizente com as expectativas do que, para eles, seria um bom 

professor: aquele que domina o assunto, disciplina os alunos e segue a 

lógica da sequência dos livros adotados. 

 Todavia, o professor Keating chegou à escola com uma proposta 

diversa para os educandos. Em muitas cenas, é possível constatarmos 

sua postura diferenciada em relação à instituição e o quanto o docente 

vai tecendo uma relação cada vez mais forte com os alunos. A exemplo 

disso, retomamos uma cena do filme que mostra um grande impacto 

que o professor, protagonista do filme em análise, provoca em seus 

alunos: 

 

PROF. KEATING – Senhores, abram seus livros na 

página 21 da introdução. Sr. Perry, pode ler o 

parágrafo de abertura do prefácio chamado 

“Entendendo Poesia”? (Alunos localizando a 

página). 

NEIL PERRY – (começando a ler) (tomadas 

mostrando a expressão dos alunos e do professor 

acompanhando a leitura). “Entendendo a Poesia”, 

Dr. J. Evans Pritchard, Ph. D. Para entender a 

poesia, precisamos primeiro ter fluência em seu 

meio, rima e expressões. Depois, fazemos duas 

perguntas: O objetivo do poema foi representado 

com talento? Esse objetivo é importante? A 

primeira questão avalia a perfeição do poema, a 

segunda, sua importância. (O professor, nesse 

momento, se levanta, enquanto o estudante 

prossegue a leitura). Assim que essas questões são 

respondidas, determinar a excelência do poema 

passa a ser, relativamente, simples se a perfeição 
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do poema é marcada no eixo horizontal de um 

gráfico e a importância no eixo vertical [...] 

(Professor desenha o gráfico descrito no livro, 

enquanto alguns alunos copiam o que o professor 

faz no quadro negro). 

(Professor conclui o seu desenho e espera o 

estudante finalizar a leitura). 

PROF. KEATING – (falando bruscamente e 

impressionando os estudantes) Excremento. É isso 

o que eu penso do Sr. J. Evans Pritchard. Não 

estamos abrindo valetas. Estamos falando de 

poesia. Como pode descrever a poesia como se 

fosse um concurso? “Gostei do Byron. Dei um 42 a 

ele. Mas, não dá para dançar”. (Pausa) Quero que 

rasguem essa página. Vamos. Rasguem a página! 

Vocês me ouviram? Rasguem! Vamos! Rasguem! 

[...] Rasguem! Picotem. Arranquem!  Rasguem 

fora! [...] 

(21min03s – 23min30s). 

 

Depois disso, outro docente - cuja metodologia era oposta à de 

Keating – presenciou a cena dos estudantes rasgando os livros. Este 

adverte o professor novato ponderando que aprecia a sua intenção de 

impulsionar os alunos, mas argumentou que a realidade era diferente e 

os estudantes poderiam se frustrar por serem apenas jovens de 17 anos. 

Ou seja, ao criticar a postura de Keating, o outro professor não levou em 

consideração o desenvolvimento dos estudantes conquistado até aquele 

momento, assim como não os tinha como “pensadores”, como assim 

colocou Keating. Para defender-se, o outro professor coloca-se como 
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realista, mesmo afirmando compreender a posição do professor de 

Inglês. 

Não obstante, as primeiras cenas que apresentam os professores 

do internato demonstram uma irritação geral dos alunos, a acumulação 

de tarefas (produção de relatórios, grande volume de exercícios e 

outros), repetição e memorização de conteúdos, o rigor científico cego, 

ameaça dos pontos extras na média final e a autoridade inconteste. Por 

isso, há um estranhamento quando o professor Keating, em seu 

primeiro dia de aula, entra assobiando e leva o grupo de alunos para 

uma sala, onde haviam quadros que apresentavam estudantes já 

formados e os assemelha aos seus alunos atuais, no que se refere a 

sonhos e ambições. Na cena, o professor cita a frase: “Ó capitão, meu 

capitão”, de Walt Whitman e, então, inicia o desenvolvimento de um 

processo pedagógico totalmente diverso do que os alunos já tinham 

vivenciado até o momento. 

 

2 – A mediação pedagógica na relação professor-aluno 

 

Antes de abordarmos a questão da mediação pedagógica 

observada no filme, torna-se importante apresentarmos o seu conceito. 

Para isso, recorremos a Severino (2005, p. 46), que define a mediação 

como um “movimento que articula dialeticamente a operação e a 

reflexão, a teoria e a prática”, movimento esse que se desenvolve em 

espaço social e histórico. 

Nesse sentido, a mediação também vai se constituindo em 

atividades das quais participa o sujeito. Assim, a atividade de 

pensamento, como reflexão, também se configura como mediadora. 

Sobre essa relação, Molon (2009, p. 102) ressalta que “a mediação é 
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processo, não é o ato em que alguma coisa se interpõe; mediação não 

está entre dois termos que estabelecem uma relação. É a própria 

relação”. 

Logo, na perspectiva de Vigotski (2007), a mediação é explicada 

com base na teoria marxista. Segundo Sirgado (1991, p. 41), “o 

desenvolvimento humano é resultado do trabalho. Pelo trabalho 

humano, ao mesmo tempo em que o homem transforma a natureza para 

satisfazer as suas necessidades materiais e psicológicas, transformam-se 

eles mesmos, desenvolvendo funções e habilidades especificamente 

humanas”. Dessa forma, temos a explicação da função mediadora que o 

trabalho desempenha nas relações que são estabelecidas entre o homem 

e a natureza assim como também aquelas existentes entre os sujeitos, 

constituindo o movimento do seu modo de ser no mundo. 

 Nesse aspecto, segundo Molon (2009, p. 102), a mediação “é um 

pressuposto norteador de todo o seu arcabouço teórico-metodológico. É 

um pressuposto que se objetiva no conceito de conversão, superação, 

relação constitutiva eu-outro, intersubjetividade, subjetividade, etc.”. 

Nessa perspectiva, o processo de mediação está destacado no fenômeno 

educacional, tendo o ensino como elemento fundamental. 

Todavia, enfatizamos que o ensino não é o elemento único do 

processo de mediação, no âmbito da educação. Na realidade, se trata de 

um processo que é mediado por muitos outros elementos como: os 

colegas de classe, os livros, dentre outros. No entanto, classificamos o 

ensino como uma das mediações mais importantes. Desse modo, as 

funções sociais - que são estabelecidas nesse campo - alicerçam o 

desenvolvimento das interações sociais. Sendo esse contexto 

educacional mediado pedagogicamente, temos também os sujeitos como 

mediadores dessa aprendizagem. 
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Diante dessas ponderações, podemos apontar momentos do 

filme em análise que retratam ações do professorKeating que o 

diferenciam dos demais professores da escola, no desenvolvimento de 

sua prática, ao realizar constante interação com os seus alunos. Durante 

suas aulas, o professor enfatiza a frase carpem diem, expressão latina 

que, em português, significa “aproveite o dia”. Além disso, o professor 

propõe a seus alunos que busquem realizar essa ação constantemente, 

que reflitam a respeito da vida que está em constante mudança e que é 

preciso aproveitar o presente ao máximo. Esse pensamento nos leva a 

compreendermos o campo da educação como um processo em 

movimento permanente. 

O professor passa a realizar ações educativas necessárias à 

transformação dos alunos, da escola e do processo pedagógico que 

também realiza. Objetivando que os alunos pensem e realizem algo que 

sintam vontade, necessidade e prazer, incentiva a prática de ações que 

pudessem ser realizadas pelos alunos em conjunto com o professor. Ao 

viabilizar isso, orienta-os nas atividades que decidiram realizar. Diante 

disso, podemos perceber que a linguagem é um dos elementos 

importantes que impulsiona as ações objetivas e subjetivas e, 

consequentemente, quetransforma a maneira como os alunos 

apreendem o mundo. 

Esclarecemos que, nesse caso, a linguagem, que tem sempre por 

trás um pensamento afetivo e volitivo, configura-se como uma mediação 

do professor que, a partir da atividade de ensino busca transmitir 

palavras incentivadoras, reflexões polêmicas e estimular a criatividade 

dos educandos. Estes, por sua vez, não podem ser tomados como 

indivíduos passivos que apenas internalizam as palavras do professor. 

Ao invés disso, o modo positivo como os alunos aceitam as aulas 
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também passam a constituir o professor em suas ações como docente. 

Portanto, há uma função dinâmica da mediação, a qual é gestada a 

partir das necessidades, motivos e sentidos que constituem tanto o 

professor como os alunos. Faz-se necessário enfatizarmos, dessa forma, 

que a mediação pedagógica poderá estimular essas transformações e 

possibilitar essa dialética. 

Em outro momento do filme em questão, quando alguns alunos 

se interessam em conhecer a história do professor, estes descobrem que 

o docente também fora estudante do internato e, a partir desta 

descoberta, passam a pesquisar o seu histórico escolar. Ao lerem o 

documento, descobrem a extinta sociedade dos poetas mortos, motivo 

para o início da busca por parte dos educandos de mais informações 

junto ao professor Keating, que se dispõe, então, a explicar o que fora o 

clube. Com isso, os alunos se animam e decidem reabri-lo retomando as 

reuniões noturnas, as quais passam a serem realizadas às escondidas, 

sem o conhecimento da direção da Academia Welton. 

Nos encontros, os estudantes se expressam de forma totalmente 

livre e adotam uma postura completamente divergente daquela que são 

condicionados a adotarem no interior do internato. Isso faz alguns deles 

sonharem com objetivos antes reprimidos, do mesmo modo que outros 

continuam em condição de cautela e obediência às normas morais 

estabelecidas. 

Paralelamente, o professor Keating se torna mais próximo dos 

estudantes e, cada vez mais, o clima de descontração e confiança mútua 

aumenta entre todos. Ao utilizar metáforas, o professor consegue 

demonstrar vários pontos de vista e, ao mesmo tempo, inserir o 

pensamento de intelectuais que marcaram a História, propiciando aos 

seus alunos a possibilidade de apropriação de uma nova visão de 
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mundo. Para ilustrarmos o que estamos falando, retomamos a cena em 

que Keating sobe na mesa e convida os estudantes a fazerem o mesmo: 

 

PROF. KEATING – Por que estou, aqui, em pé? 

Alguém sabe? [...] Eu estou em pé, na minha mesa, 

para lembrá-los que devemos, constantemente, 

mudar nossa visão. (olhando ao redor). O mundo é 

bem diferente daqui. Não acreditam? [...] Bem, 

quando você acha que sabe alguma coisa, você tem 

que olhar sob outro prisma. Apesar de parecer 

bobagem ou errado, tente! Quando você ler, não 

considere só a opinião do autor. Considere o que 

você pensa. Você deve encontrar sua própria voz. 

Quanto mais você esperar para começar, menos 

chance você tem de encontrar tudo. Thoreau disse: 

“A maioria dos homens vive vidas de desespero 

dormente”. Não se resignem a isso. Fujam! [...]. 

(43min – 44min05s) 

 

Segundo Vigotski (2007), ao vivenciar determinados momentos 

e experiências com o social, o sujeito vai se constituindo como indivíduo, 

construindo o mundo e sendo construído por ele. Aqui, destacamos a 

cena em que os componentes do clube dos poetas mortos, em diversas 

situações do cotidiano escolar, expressam pensamentos e atitudes 

divergentes em relação aos que não o frequentam. Ainda, ao 

observarmos as práticas dos sujeitos que fazem parte do grupo, é 

perceptível que cada um também possui a sua individualidade. Por 

conseguinte, o clube retomado pelos alunos envolvidos, chamado de 

sociedade dos poetas mortos - nome que intitula o filme em análise - 
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demonstra as transformações objetivas e subjetivas dos alunos 

integrantes se comparados ao restante da turma. 

A cena final do filme em análise retrata o momento em que o 

professor Keating tem de deixar o internato, e além de revelar a relação 

construída entre o docente e os estudantes. Estes sentem o quanto, 

naquele período, o professor fora importante e, por isso, decidem se 

despedirem dele citando a poesia apresentada no início do filme (Ó 

Capitão, meu Capitão!). A cena descreve um ato expressivo de coragem 

e de ligação daqueles que, junto ao professor, vivenciaram momentos 

mediadores de aprendizagem, amizade, respeito e confiança. 

Importante destacarmos que não somente aqueles que faziam 

parte do clube como também outros alunos que vivenciaram essa 

relação com o professor se expressaram com muito pesar diante do 

momento de despedida deles, tendo em vista que alguns dos alunos que 

não fizeram parte do clube dos poetas mortos também passaram por 

transformações e foram protagonistas de novas constituições sociais. 

Portanto, sendo as relações humanas mediadas por elementos objetivos 

e subjetivos, a mediação não é, por si só, um elemento. Esta designa 

parte constitutiva da relação entre os indivíduos que, nesse caso, são os 

alunos e o professor. 

 

3 - Analisando a construção da Zona de Desenvolvimento 

Proximal na relação entre professor e alunos 

 

 Embora considerando-se que o humano seja um ser prático, é 

importante que não se negligencie a existência concomitante de seu 

caráter teórico, tendo em vista ser constituída por pensamentos e afetos 

que o levam a questionar, duvidar, hipotetizar, explicar, sintetizar. O 
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papel da educação na transformação do sujeito vai muito além de uma 

relação de causa e efeito. No filme analisado, procuramos identificar 

elementos que nos possibilitam discutir a noção de ZDP, desenvolvida 

por Vigotski. Consideramos essencial trazermos para a discussão o 

conceito de ZDP e de que forma contribuiu para a realização da análise 

do filme aqui apresentado. 

Para esclarecermos essa questão, partimos de Saviani (2011), 

que nos apresenta o trabalho educacional como sendo uma atividade a 

qual deveria estar voltada, fundamentalmente, para a constituição do 

humano e não para o formar para competências, tendo-se em vista que a 

aprendizagem é um processo complexo cujos sujeitos têm possibilidades 

de sempre irem além daquilo que se estabelece como metas. Sobre o 

desenvolvimento do processo da aprendizagem, Vigotski (2007) 

compreende que este ocorre dentro de uma totalidade e, portanto, parte 

de campos específicos. Para ele, o aprendizado - sempre mediado pelas 

condições tanto materiais quanto imateriais (históricas e culturais) do 

ensino - consiste num processo de revolução do desenvolvimento. Ou 

seja, de transformação dos sujeitos que, nesta discussão, foram os 

alunos e o professor. 

É fundamental compreendermos que a ZDP é composta por dois 

níveis: o Nível de Desenvolvimento Real (NDR) e o Nível de 

Desenvolvimento Potencial (NDP) sendo este o que aponta e sinaliza as 

possibilidades pedagógicas para possíveis transformações do sujeito. A 

respeito disso, Oliveira (2004, p. 60) destaca que: 

 

É a partir da postulação da existência desses dois 

níveis de desenvolvimento – real e potencial – que 

Vygotsky define a zona de desenvolvimento 

proximal como “a distância entre o nível de 
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desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o 

nível de desenvolvimento potencial, determinado 

através da solução de problemas sob a orientação de 

um adulto ou em colaboração com companheiros 

mais capazes”. 

  

Aplicando-se essa compreensão à relação existente entre o 

professor Keating e os estudantes do internato - protagonistas do filme 

em questão -, é possível percebermos que, inicialmente, a instituição foi 

responsável pelo isolamento dos educandos em relação ao meio externo. 

Sua formatação objetivava fazer com que os alunos focassem no 

aprendizado. No entanto, os estudantes foram mediados não apenas 

pela lógica educacional do internato, mas também por outros matizes 

sociais e culturais - dentre os quais estava o espaço familiar, que 

interferiram no modo de pensar e agir dos educandos em relação ao que 

era estabelecido, dentro da escola. 

 Compreendendo que os alunos estavam acostumados a um 

processo linear e pré-estabelecido em da sala de aula, a metodologia 

inovadora do professor Keating acaba por fomentar a possibilidade de os 

alunos exprimirem melhor e mais espontaneamente suas dúvidas, 

desejos e aflições. Isso também foi possível devido ao tipo de relação que 

se constituiu entre os estudantes e o professor, considerando-se que esta 

apontou condições de expansão para o desenvolvimento daqueles que se 

encontravam fora do internato causando, assim, uma série de processos 

complexos que os constituíam e que uma vez externalizadas as suas 

necessidades, possibilitou que vivenciassem suas experiências de uma 

outra forma. 
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Indispensável fazermos referência também ao estudante Todd 

Anderson este apresentar um comportamento muito especial. Ao 

ingressar no internato, enfrenta o desafio de manter a excelência 

reconhecida no seu irmão, estudante já formado e de grande prestígio 

entre os professores. Porém, o perfil reservado de Anderson o coloca 

numa posição de desconfiança. Por ser um indivíduo mais cuidadoso, 

sempre desiste de expressar sua opinião e enfrentar os desafios. 

Assim, ao se deparar com a tarefa dada pelo professor Keating 

de escrever e declamar uma poesia na sala de aula, Todd Anderson se 

viu diante de uma situação desconfortável. Todavia, a postura adotada 

pelo professor foi essencial para que o estudante conseguisse obter 

sucesso na atividade proposta e, portanto, realizá-la, mesmo que de 

forma inusitada. Acompanhemos, então, como se deu a cena: 

 

PROF. KEATING – Quem é o próximo? Sr. Anderson, 

vejo que está agonizando. Vamos, Todd! Venha! 

Vamos tirá-lo do seu sofrimento. 

TODD ANDERSON – Eu não consegui. Não escrevi um 

poema. 

PROF. KEATING – O Sr. Anderson acha que tudo 

dentro dele é inútil e vergonhoso. [...] Acho que está 

enganado. Acho que você tem algo dentro de você 

que vale muito. (escrevendo no quadro negro). 

“Meu brado, meu bárbaro, ecoa acima dos telhados 

do mundo”, W. W. Tio Walt de novo. [...] Todd, eu 

gostaria que você desse um brado bárbaro. 

(pegando o estudante pelo braço). Vamos! Não 

pode bradar sentado. [...] Precisa se colocar em 

postura de brado. [...] 

(55min13s – 56min24s) 
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Percebemos que as interações entre o estudante e o professor os 

colocam numa situação de expressão particular do que cada um, naquele 

momento, conseguia. Quando o professor observou que o estudante não 

precisava mais de apoio para realizar a tarefa, apenas o escutou. Na 

ocasião, o estudante se viu numa posição de libertação de si mesmo e, 

diante disso, ocorreu um desenvolvimento maior de confiança em si 

mesmo. Ao focar a liberdade e a afetividade de seus estudantes, o 

professor Keating assumiu a posição de fazer os educandos 

responderem de forma a acrescentar e expandir o processo dialético de 

ensino-aprendizagem. Além disso, ao lidar com a motivação dos alunos, 

o professor também enfatizou o NDR, outrora adquirido por eles e, 

desse modo, buscou um caminho que os levasse a atingirem o NDP. 

Exemplificando essa análise, temos a cena em que o professor 

agrupa os alunos no lado externo do internato. Ao orientar alguns deles 

a se porem em forma, citou uma frase de Robert Frost: “Duas estradas 

divergiram numa floresta, e eu peguei a menos andada. Isso fez uma 

grande diferença”. A partir desta citação o professor tem a intenção de 

provocar a reflexão de uma ação emancipatória na forma como os 

estudantes poderão apreender a complexidade da realidade que os 

constitui. Noutras palavras, a realidade não está dada. Ela é apreendida 

a partir das nossas escolhas, que são mediadas tanto por condições 

objetivas, como subjetivas que a constitui, como a ética e os afetos que 

determinam as nossas ações. 

 

4 - Implicações sobre educação, trabalho educativo e 

aprendizagem 
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 Consideramos que a educação está inserida em uma categoria de 

produção de “trabalho não material” que, em outras palavras, é a 

produção da existência humana emancipada. Nesse processo, configura-

se uma relação no qual o “produto” não se separa do ato de produção, o 

que nos conduz à compreensão da natureza da educação. Para Saviani 

(2011, p. 13), no que concerne à sua especificidade, “o objeto da 

educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos 

culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie 

humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 

concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para 

atingir esse objetivo”. Quando nos referimos à humanização da espécie 

humana, a intenção é elucidar a necessidade de construção de uma 

educação que se contrapõe à alienação do humano. Para isso, o autor 

parte do princípio de que a escola tem o papel de socialização do saber 

sistematizado, elaborado e não espontâneo ou fragmentado. Assim, “é a 

exigência de apropriação do conhecimento sistematizado por parte das 

novas gerações que torna necessária a existência da escola” (ibidem, p. 

14). 

Todavia, ao refletirmos acerca do momento do filme em que um 

educando se suicida, entramos em um campo mais complexo de 

compreensão. Considerando a sua pouca maturidade e os conflitos que o 

rodeavam, o espectador sofre um grande impacto ao perceber que, 

apesar de todo o otimismo e a impressão de fluidez que as escolhas dele 

estavam tomando, o educando acabou tendo um fim muito trágico. Daí 

surgirem os questionamentos acerca das outras possibilidades que o 

personagem poderia ter vivido e realizado: será que a chegada do 

professor de Inglês foi mesmo definidora daquele acontecimento? Será 

que, de fato, o estudante não possuía maturidade suficiente para lidar 



PERSPECTIVAS TEÓRICAS E REFLEXÕES PEDAGÓGICAS 

 167 

com as escolhas que tinha de fazer? Será que a família foi a maior 

responsável pela sua morte? Enfim, são contornos difíceis de 

definirmos, na medida em que, se tratando de uma ficção, também se 

requer reflexões que exigem muita sensibilidade. Nesse caso, a educação 

estaria envolvida a aspectos que podem definir a vida de uma pessoa, 

assim como suas escolhas, suas angústias, seus afetos e seus desejos. 

Por fim e, partindo do exposto neste artigo, compreendemos que 

a postura adotada pelo professor - protagonista do filme em questão - 

fez uma grande diferença no processo de aprendizagem dos estudantes 

do internato. Isso nos permitiu perceber que a relação estabelecida entre 

professor e seus respectivos alunos foi constituída por emoções e afetos. 

Esta situação, antes não vivenciada, levou-nos a refletir a respeito da 

importância da prática docente adotada pelo professor Keating por 

encontrarmos nela uma referência de ensino-aprendizagem que foi 

resultado de meios e estratégias novas. 

Assim, o professor nos apresentou inovação em sua prática 

pedagógica que fez diferença e foi um elemento impulsionador de um 

desenvolvimento ainda mais qualitativo de seus alunos - não apenas em 

termos de conteúdos -, mesmo que tenha tido limitações reais e práticas, 

durante a execução destas novas medidas. Dessa forma, ao trabalhar 

com uma turma passiva, recorreu às interações sociais e a estratégias - 

potencialmente significativas -, o que nos leva a compreendermos que as 

categorias mediação e ZDP permitiram ao docente o desenvolvimento de 

uma prática que permitisse a potencialização do ensino e da 

aprendizagem na escola. 
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Há alguns anos atrás falar em tecnologias digitais parecia coisa 

de outro mundo, o acesso era restrito e só a minoria tinha acesso à 

conexão mundial de computadores, a internet. Mas os tempos 

mudaram, estamos vivenciando a era digital, imersos em uma sociedade 

mediada por computadores, o que chamamos de sociedade em rede. 

Para Castell (2003, p. 7) “uma rede é um conjunto de nós 

interconectados”. A formação em rede remonta a tempos antigos, 

ganhando nova configuração em nosso tempo, através da potência da 

informação e comunicação advinda da internet. 

Nesse cenário, as crianças e jovens estão mais conectados, tendo 

acesso a informações a todo instante onde quer que esteja de maneira 

rápida e mais prazerosa. Com isso cabe indagar, como os jovens de hoje 

percebem a função da escola em uma sociedade em que a informação 

está disponível em todo espaço tempo? Dito de outra forma, em tempo 

de aprendizagem ubíqua que papel cumpre a escola? Como os jovens 

percebem a escola e o ensino no tempo da cibercultura? Onde buscam 

as informações de que precisam no seu cotidiano? 
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 “Compreender a cultura midiática pode ser uma pista para 

compreender a sociedade em que vivemos, seus conflitos, lutas internas, 

jogos de interesses, medos e fantasias” (SETTON apud ARRUDA, 2013, 

p. 233). A sociedade está mudando, as crianças estão mudando, os 

jovens mudaram. E a escola? Será que os espaços escolares estão se 

adaptando a esse novo contexto cultural de ensino e aprendizagem? 

As tecnologias digitais estão na escola em uma relação híbrida 

humano e não humano. Alunos e professores lançam mãos dos artefatos 

sóciotecnicos dentrofora da escola. Não podemos fechar os olhos e 

seguir com métodos tradicionais de ensino que negam a presença de 

artefatos tecnoculturais e fazem ainda do professor o transmissor e não 

mediador do conhecimento. Professores, gestores, equipes pedagógicas, 

precisam repensar as formas de aprenderensinar, criar estratégias que 

deixem os alunos motivados, disponibilizando práticas mais flexíveis, 

criativas, inovadoras, com atividades mais significativas e próximas da 

realidade de cada um, e isso é lícito nas tecnologias digitais, cabe à 

escola utilizá-la de forma integrada e articulada. 

Diante do exposto, nos propomos a pesquisar nesse estudo, 

como a geração Polergarzinha5 percebe a função da escola no contexto 

da cibercultura e como e onde buscam as informações de que precisam 

no cotidianamente e ainda, compreender o que é Geração Polegarzinha, 

e quais os desafios da escola para atuar no contexto da cultura do digital 

em rede. 

                                                 
5Utilizamos esse termo com base nos argumentos de Michel Serres (2013), que 
denomina de polegarzinho e polegarzinha os jovens que nasceram imersos na cultura 
contemporânea da tecnologia digital em rede e utilizam seus polegares para se 
comunicarem em seus celulares em todo tempo e espaço. 
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Consideramos ser de grande significado e relevância esse tema 

para a nossa formação, uma vez que atuamos na docência interagindo 

com jovens nativos digitais que pensam e agem dentro da lógica da 

hipermobilidade e da conexão do digital em rede. 

 

1 – Metodologia da Pesquisa 

 

O trabalho teve como objetivo precípuo investigar o que pensam 

os alunos de uma sala de aula de uma escola privada de Mossoró - RN 

sobre o papel da escola no contexto da cibercultura. Como objetivos 

específicos tivemos a preocupação de percebermos como e onde os 

alunos buscam as informações no atual contexto e ainda, como 

percebem a importância das tecnologias digitais como contribuição para 

a potencialização da aprendizagem no contexto escolar. 

A escola, cenário da pesquisa, é privada e oferta o ensino da 

educação infantil ao ensino médio. Adota como política de utilização da 

internet a restrição de uso por parte dos alunos e funcionários, pois 

apesar de ter uma boa conexão wi-fi, apenas alguns computadores estão 

liberados para a conexão com a internet, e mesmo assim, os alunos não 

tem acesso a esses computadores. 

Em relação à utilização dos aparelhos digitais com ou sem 

conexão a internet, só é permitido em um curto espaço de tempo e 

através da conexão 3G, apenas na hora do intervalo, não sendo admitido 

em hipótese alguma na hora da aula, ou seja, pela conexão Wi-fi em 

nenhum momento é permitido o uso na escola. 

A pesquisa é qualitativa, na qual utilizamos disparadores de 

conversa, para percebermos as vivências dos praticantes na relação com 

as tecnologias digitais. A pesquisa empírica foi dividida em dois 
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encontros, no primeiro utilizamos como disporador um desenho que os 

próprios alunos fizeram. Os polegarzinhos desenharam a si mesmo 

manuseando recurso digital mais utilizado diariamente. Já no segundo 

dia, levamos uma “placa”contendo a seguinte pergunta: Tecnologias 

digitais em rede na escola, permitir ou proibir? E ainda, outras duas 

“placas” de “curtir” e “não curtir”, no qual os alunos levantavam e davam 

suas opiniões a respeito. Como aporte teórico, procuramos uma 

aproximação com os estudos de Certeau (2012), uma vez que o que 

interessa não são os dados estatísticos, mas “as operações e usos 

individuais, suas ligações e as trajetórias variáveis dos praticantes” 

(p.15). Coerente com a perspectiva apresentada por Certeau (2012), a 

conversa foi o mais livre possível, onde os praticantes puderam narrar 

suas práticas comuns de usos das tecnologias dentro/fora da escola. 

Utilizamos ainda registro fotográfico de momentos diversos de 

uso das tecnologias digitais em vários espaços tempo da escola. Sendo 

que esse registro foi livre, ou seja, não necessariamente, foram 

registrados momentos de uso dos mesmos alunos do grupo do 

dispositivo de conversa, uma vez que o objetivo é perceber a inserção na 

escola, como prática cultural, do uso das tecnologias. 

 

2 – Geração Polegarzinha e os Desafios a serem enfrentados 

no atual contexto educacional 

 

Primeiramente é necessário entender essa geração imersa nas 

tecnologias, que não se separam de seus celulares, tablets, notebook, 

enfim, uma geração integrada com as tecnologias digitais da informação, 

comunicação e produção. Os Nativos digitais6 termo denominado por 

                                                 
6 Refiro-me a esse termo em consonância com Presnky (2001), que denomina de 
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Presnky (2001) são crianças e adolescentes que nasceram no contexto 

das tecnologias digitais e que passam a maior parte do seu tempo 

trocando mensagens on-line, navegando na internet, interagindo nas 

mais diferentes mídias, pesquisando e buscando informações. Os 

“nativos digitais” estão constantemente inseridos em grupos de 

aprendizagens diversificadas, realizam inúmeras tarefas ao mesmo 

tempo, e produzem conhecimento sem necessariamente está na escola, 

jovens que tem outras preferências de estilo de aprendizagens 

(PRESNKY, 2001; SERRES, 2013) 

Essa nova geração está cada vez mais presente na sociedade, 

uma geração diferente das gerações passadas. Diante disso, surge um 

novo olhar dos profissionais e especialistas em educação, que estão 

atentando para essas evoluções que vem acontecendo dia após dia. 

A nova geração não aguenta mais ir à escola apenas colher 

informações, cumprir normas sem uma explicação, ficar em silêncio 

quando na verdade querem questionar e interagir, estudar um conteúdo 

longe de sua realidade e passar dez anos realizando as mesmas tarefas. 

De acordo com Serres (2013) as crianças e jovens da Geração 

Polegarzinha não veem mais necessidade de ir a um lugar a adquirir 

informações, que podem ser acessadas por eles a qualquer tempo e 

espaço. 

 

 (...) Todos tem o tal saber que se anuncia. Inteiro. À 

disposição. Na mão. Acessível pela internet, 

Wikipédia, celular, em inúmeros sites. Explicado, 

documentado, ilustrado, sem maior número de 

erros do que nas melhores enciclopédias. Ninguém 

                                                                                                            
Nativos Digitais os estudantes dessa nova geração praticante da linguagem digital. 
 



PERSPECTIVAS TEÓRICAS E REFLEXÕES PEDAGÓGICAS 

 174 

mais precisa dos porta-vozes de antigamente, a não 

ser que um deles, original e raro, invente. (SERRES, 

2013, p. 45) 

 

 

O saber não está mais apenas na sala de aula, mas em toda parte 

a todo instante, os alunos não esperam mais por professores para buscar 

algum tipo de informação, agora eles dispõem de dispositivos que trás 

esse saber. Nas escolas estão chegando notbooks, tablets, lousas digitais 

e mesas digitais, e com a chegada desses artefatos tecnoculturais, como 

está sendo a formação dos docentes para utilizar esses recursos? E como 

os mesmos enxergam essa nova forma de aprendizagem? Que perfil deve 

ter a escola dos polegarzinhos? 

Enfim, tomando Serres (2013) como referência, inferimos que a 

Geração Polegarzinha se insere em um tempo cronológico dos meninos 

e meninas nascidos a partir dos anos 90, se situando no tempo da 

conectividade em rede e ultrapassando as eras da web 2.0 e mais 

recentemente a Web 3.0. Interagem com máquinas inteligentes, em 

tempo de mobilidade ubíqua através do uso de dispositivos móveis que 

possibilitam a convergência de mídia, a hipertextualidade em espaço 

tempo ressignificados, ou seja, através da banda larga se conectam e são 

prossumidores (SANTAELLA, 2013) de informação em todo 

espaço/tempo. Para (MORAN 2007) as escolas sem conexão são escolas 

ultrapassadas, pois deixa de fornecer inúmeros serviços digitais. Assim a 

escola vem passando por mutações, “que afetam tudo e todos: gestores, 

professores, alunos, empresas, sociedade, metodologias, espaço e 

tempo. ” (MORAN 2007, p. 10). 

Os desafios na busca de uma educação de qualidade são muitos, 

isso é fato, mas é necessária uma nova forma de ação pedagógica, que 
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possa relacionar uma educação mobilizada dentro e fora da sala de aula, 

individual ou em grupo. 

 

Não basta colocar os alunos na escola. Temos de 

oferecer-lhes uma educação instigadora, 

estimulante, provocativa, dinâmica, ativa desde o 

começo e sem todos os níveis de ensino. Milhões de 

alunos estão submetidos a modelos engessados, 

padronizados, repetitivos, monótonos previsíveis, 

asfixiantes. (MORAN 2007, p. 8) 

 

 

Está passando da hora das instituições educacionais se 

mobilizarem na busca de uma reforma educacional para atender esse 

novo cenário educacional. Moran (2007) faz uma interessante referência 

aos professores, que segundo ele, são essenciais na mudança 

educacional, uma vez que disponham de formação e capacitação. Como 

pensar em mudança se não começar pelos professores? É momento de a 

escola pensar na mutação geral de seu estabelecimento em prol do seu 

principal motivo, o aluno. 

 

A educação tem de surpreender, cativar, conquistar 

os estudantes a todo o momento. A educação 

precisa encantar, entusiasmar, seduzir, apontar 

possibilidades e realizar novos conhecimentos e 

práticas. A escola é um dos espaços privilegiados de 

elaboração de projetos de conhecimento, de 

intervenção social e de vida. (MORAN, 2007 p. 21) 
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Sendo assim, como os alunos vão se sentir motivados em 

aprender em um espaço que eles não possam dialogar, pesquisar, buscar 

informações novas, interagir, compartilhar experiências? O aluno está 

acima de tudo pleiteando inovações, sejam elas nas metodologias, nos 

conteúdos, e principalmente nos recursos. Um bom professor é aquele 

que escuta seu aluno, que aprende com ele e que busca entender seus 

desejos e necessidades. 

 Mas como e onde o professor, imigrante digital se prepara 

para atuar nesse novo cenário? Parece-nos a princípio, que os cursos de 

formação inicial e continuada precisam incentivar práticas de usos das 

tecnologias digitais como parte de uma cultura contemporânea. Para 

Ribeiro, (2013) o contexto da cibercultura tem, portanto, “convocado” 

os docentes a construírem literacias digitais, no qual devemos nos 

apropriar das múltiplas linguagens e suportes midiáticos. Entretanto, 

entendemos que como praticantes/aprendentes, docentes e discentes 

precisam construir posturas de fazer com fazer juntos uma nova 

pedagogia, na qual a principal formação continuada se dê no contexto 

da busca interativa entre professores e alunos. 

 Chamamos a atenção para o fazer diferente, a inovação, a 

possibilidade de sair da inércia, pois além de propiciar a autonomia, 

favorece o trabalho individual ou em grupo, virtual, trocando ideias e 

informações. Falam-se muito nos usos dos blogs, no qual o professor 

propõe um tema e no espaço virtual os alunos podem emitir suas ideias, 

estar conectados, aprender com os colegas, tirar suas dúvidas e 

acrescentar informações, porém a escola ainda precisa enfrentar 

inúmeros desafios. 

A inserção das tecnologias digitais na escola é uma discussão 

bastante ampla, a qual envolve uma série de fatores políticos, 



PERSPECTIVAS TEÓRICAS E REFLEXÕES PEDAGÓGICAS 

 177 

econômicos e sociais, pois englobar a cultura digital na sala de aula 

requer uma série de mudanças, seja nos recursos, nas práticas 

pedagógicas, na formação continuada dos professores, no currículo, 

enfim são um contingente de coisas que não será mudado de um dia 

para o outro. Mas a escola precisa fazer o primeiro passo, devendo 

buscar um olhar mais moderno e inovador frente às tecnologias digitais 

da informação e comunicação e principalmente ter um olhar sensível e 

reflexivo sobre os alunos, entender suas necessidades e seus desejos. 

Com isso, surge a necessidade de pensar em algo mais amplo 

no que diz respeito ao ensino – aprendizagem, pois é notório que não 

faz mais sentido prender o aluno na sala de aula, e que o professor 

procure organizar e mediar o uso das tecnologias digitais na 

aprendizagem dos alunos, pesquisando junto com eles, criando um 

papel de “conselheiro” e não um “papagaio repetidor de informações 

prontas” (MORAN 2007). 

Outro desafio a ser superado pela escola é perceber a mídia 

como forma de aprendizagem significativa, que mostra o mundo de 

outra forma, que passa conhecimento por meio do entusiasmo, e 

permite a aprendizagem através do entretenimento. Vale frisar que o 

ambiente da sala de aula também precisa mudar, pois a era digital busca 

uma sala de aula equipada e integrada com espaços virtuais de pesquisa. 

 

3 – Polegarzinhos em narrativas e imagens 

 

Nesse tópico apresentaremos as narrativas dos alunos do 5º ano 

de uma escola privada de Mossoró, com o intuito de percebermos o que 

pensam sobre o uso das tecnologias digitais nas práticas cotidianas 

dentro/fora da escola e onde os polegarzinhos buscam informações e 
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conhecimentos no seu dia a dia. Levando em conta o “claro” em coro, ao 

serem questionados se usam as tecnologias no cotidiano, percebe-se a 

princípio que eles, os polegarzinhos, estão de fato imersos nesse mundo. 

Mas como a escola vem lidando com essa realidade? Como e onde os 

polegarzinhos estão indo buscar informações? 

Se compararmos a sala de aula de doze anos atrás com a de hoje, 

apesar de muitas mudanças, nota-se uma semelhança: Professor à frente 

da turma, utilizando um recurso como quadro e um lápis para escrever, 

os alunos com seus cadernos tomando os registros e respondendo 

questões no livro didático. Porém, o cenário dos pátios, das horas livres 

na escola, se mostra hoje bem diferente. Os alunos dotados de artefatos 

tecnoculturais como dispositivos móveis – notebook, celulares, 

smartfone, tablets etc. utilizam e estabelecem conexões com outros 

espaços dentro/fora da escola, ou seja, os polegarzinhos são praticantes 

culturais na cibercultura, como percebe-se na imagem 1: 

 

Imagem 1.  Momento do intervalo: jovens utilizando seus dispositivos móveis. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Ao se referirem ao uso das tecnologias e aprendizagens, os 

polegarzinhos relatamque: “Eu uso as tecnologias digitais para buscar 

informações principalmente de matemática. Entro no site Só 

Matemática, e procuro novas formas de aprender” (aluno). Ao se 

posicionar relatando que usa o site “só matemática” para aprender, o 

aluno se coloca mostrando autonomia na busca de saberes, sendo 

gratificante para nós professores, que daqui para frente precisamos 

olhar nossos alunos de outra forma, adotar metodologias inovadoras e 

principalmente aprender com eles. Entretanto um aluno nos chamou 

bastante atenção, quando se pronuncia,“Não gosto de usar nenhum tipo 

de tecnologia digital” (aluno). Interessante percebermos a convicção 

desse aluno ao se posicionar como um não usuário das tecnologias 

digitais, fugindo à normalidade de seus pares, nativos digitais e 

praticantes culturais na cibercultura. 

” “Gosto de usar meu celular para fazer pesquisas” (aluno). 

Nota-se que os polegarzinhos apresentam um olhar dinâmico e criativo 

diante das máquinas inteligentes, mesmo fazendo uso “sozinhos” sem a 

presença de um educador para nortear suas tarefas, estas não são usadas 

apenas para entretenimento, mas também de maneira que facilite a 

aprendizagem, como a busca por informações e pesquisas diversas, 

como já dizia Serres (2013). 

Como ainda podemos ver, um aluno ressaltou: “Eu uso sim, 

para colher informações sobre as pesquisas da escola, apresentações 

de trabalhos. Semana passada a professora passou um trabalho e eu 

fiquei o final de semana todinho pesquisando na Internet através do 

google” (aluno). Tal argumento entra em conformidade com a ideia de 

Silvana Lemos (2009), ao elencar que os jovens nativos “(...) trocam as 

músicas e filmes favoritos pela internet, jogam on-line com os colegas 
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enquanto as pesquisas escolares estão ao alcance dos buscadores 

eletrônicos de informação“Google.” (LEMOS, 2009, p. 39). 

As tecnologias digitais estão imersas nas escolas mesmo quando 

nesse espaço não se autoriza o uso da internet. Essa afirmação pode ser 

percebida na imagem 2. 

 

Imagem 2. Repartições da escola: jovens utiliza seus 

dispositivos para as mais variadas tarefas 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora                       

 

Os Polegarzinhos, como uma geração que nasce em interação 

com as tecnologias digitais utilizam nos ciberespaços e nas cidades os 

seus dispositivos móveis para várias funções, como o uso de games, 

conversas com amigos em redes sociais, como mostra a imagem 3, 

deixando claro nas suas narrativas que são sujeitos integrados nos 

ciberespaços.“Eu utilizo bastante o tablet para jogar, acessar as redes 

sociais, conversar com meus amigos. O tablet é o mais utilizado porque 

é móvel, eu posso levar para qualquer lugar. ” (Aluno) 
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Imagem 3. Crianças usando as tecnologias digitais no 

Intervalo da escola. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Diante dessa perspectiva, no meio de algumas falas, há 

pensamentos que nos chamam ainda mais a atenção como mostra a fala 

da aluna “Uso meu notebook para ficar no facebook toda hora” (aluno.) 

Diante dessa perspectiva, como a escola tenta se posicionar diante desse 

contexto? Não seria ela o principal lugar para repensar as práticas de 

uso das tecnologias digitais dos seus alunos? Ficar no facebook “toda 

hora” não traria prejuízos ao aluno? Acreditamos que sim, ora se a 

escola não faz parte desse contexto cultural, como o aluno irá usufruir 

desse espaço para ampliar seu repertório de aprendizagem? Essa 

aprendizagem se dá de forma diferente, o que se propõe é “ensinar os 

conteúdos com a linguagem dos nativos digitais. ” (LEMOS apud 

PRESNKY 2001, p. 41). 

“Para a maioria dos grupos sociais, a brincadeira é consagrada 

como atividade essencial ao desenvolvimento infantil.” (QUEIROZ, 
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2006, p. 169). Visto que os nativos buscam o brincar através de jogos 

digitais, como mostra na imagem 4. Porém em uma das falas, um jovem 

se pronuncia dizendo: “Se fosse liberado tecnologias digitais e internet 

na escola eu preferia fazer outras coisas, como brincar de correr” 

(aluno). Sendo que no mundo dos polegarzinhos tomo essa frase como 

exceção. 

 

Imagem 4. Crianças utilizando o tablet no dia do brinquedo 

 

 

Fonte: Elabora pela autora 

  

A relação dessa geração com as tecnologias é naturalizada, esse 

capital cultural está incorporado a eles nos primeiros anos de vida. Para 

nós que nascemos na década de 80/90, nos causa estranheza e até um 

certo receio, quando pensamos na importância da fantasia, do correr, 

das interações face a face, corpo a corpo para o processo de sociabilidade 

e do desenvolvimento de sentimentos inerentes a vida humana. 
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Imagem 5 registrada em momentos livres, que a criança 

utiliza o jogo digital como brincadeira 

 

 Fonte: Elaborada pela autora 

 

Como podemos perceber nas imagens 4 e 5, as crianças estão 

interagindo com as tecnologias, e não há uma interferência de um 

adulto, capaz de mediar seu uso. Vale lembrar que o brincar faz parte da 

infância de todo ser humano, como vista na seguinte citação (SIAULYS 

apud QUEIROZ, 2006, p. 169) “A brincadeira permite à criança 

vivenciar o lúdico e descobrir-se a si mesma, apreender a realidade, 

tornando-se capaz de desenvolver seu potencial criativo”. Uma vez, que 

os polegarzinhos estão por muitas vezes trocando o contato pessoal pelo 

contato digital, virtual. 

Uma das falas que nos chamou a atenção, foi à presença do jogo 

no fortalecimento de amizades, “geografia, história e alguns possibilita 

uma melhor convivência com as pessoas e fortalecimentos de 

amizades” (aluno). Tal narrativa nos remete a Arruda (2013, p. 234). 

“Os jogos, bem como as demais tecnologias que promovem o 

entretenimento, são formadores de conceitos e de culturas e constroem 
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relações de saber entre aqueles que deles compartilham.” É inevitável 

que os jogos não tragam essa gama de interação com pessoas. 

A escola pesquisada dispõe de uma sala equipada com vários 

computadores, entretanto no mundo da polegarzinha, já não é o 

suficiente.Para eles jánão é necessário ir até a sala de informática buscar 

alguma informação, visto que“Se tivesse internet liberada, faríamos 

nossas pesquisas aqui na sala mesmo sem precisar ir para sala de 

informática, pois os computadores não prestam, são cheio de vírus e 

bastantes lento” (aluno). Sendo assim, de acordo com (ABRAMOVAY; 

CASTRO, apud, LEMOS, 2009, p. 42), “os alunos têm expectativa de que 

a escola tenha condições mínimas de acesso às novas tecnologias de 

informação e comunicação eque sejam instrumentalizados para usá-las”. 

Como visto, utilizar artefatos tecnológicos digitais na sala de 

aula ainda é um desafio para a escola privada, que lentamente tenta se 

inserir no contexto da cibercultura. Quando perguntamos para eles se a 

escola privada está inserida do mundo digital, eles respondem com 

segurança que “Não” (todos) e fazem um apelo: “Na minha opinião, o 

primeiro passo para a escola entrar no mundo digital era comprar 

novos computadores, mais modernos e atualizados” (aluno). Ouvir, 

perceber, sentir e aprender com a Geração Polegarzinha nos parece ser 

um bom começo para que as tecnologias digitais contribuam com as 

transformações das práticas pedagógicas no cenário formativo da escola. 

 

Considerações Finais 

 

A inclusão digital vem aos poucos se integrando à escola, sendo a 

princípio uma prática mais presente nos alunos em seu cotidiano fora 

dela. Com isso, está na hora das instituições se abrir para as mudanças da 
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cultura contemporânea, no sentido de incorporar a cultura digital como 

forma de ensino e aprendizagem e perceber que, hoje, com mais 

intensidade ainda, a aprendizagem se dá dentrofora das salas de aula. 

Vale salientar, que um dos fatores primordiais na mudança educacional, 

está na busca de educadores prontos para enfrentar as mutações, capazes 

de ouvir e a aprender o que ainda não sabe e principalmente estar aberto 

para as novas possibilidades de aprenderensinar. 

As narrativas em imagens e textos revelam que os alunos 

utilizam dispositivos móveis para pesquisa e entretenimento, e ainda, 

que percebem a escola em outro espaço tempo aquém da cultura 

contemporânea do digital em rede. Sendo assim, os alunos dessa 

instituição privada fazem parte da Geração Polegarzinha, uma vez que 

utilizam os recursos digitais como meios para buscar informações e 

conhecimentos diversos, e que estão com seus polegares em constante 

busca de saberes, Serres (2013). Apesar de a escola por muitas vezes se 

distanciar das práticas cotidianas, os polegarzinhos a todo tempo estão 

se aperfeiçoando, se conectando e interagindo através dos seus 

dispositivos móveis, e como visto nas narrativas, a escola ainda retrata 

aspectos tradicionais de ensino, principalmente por falta de formação do 

professor e recursos tecnológicos modernos. 

A escola precisa pensar em ambiências que possam ampliar e 

ressiginificar as diferentes formas de interação dos alunos com as 

potencialidades da rede mundial de computadores, pois as relações 

cotidianas colocam os sujeitos em uma nova interação comunicacional e 

informacional, favoráveis ao questionamento, participação, criação, 

inventividade em ambiências que não mais separam os polos da emissão 

e recepção. O que se pretendeu foi uma ampliação para novos olhares 

diante da tessitura aqui apresentada, de modo a refletir sobre a inserção 
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das tecnologias digitais como prática cultural. Vale ressaltar a 

importância de um aprofundamento de estudo sobre a formação dos 

professores nesse cenário contemporâneo. Onde entra a atuação do 

professor nesse contexto digital? Como está ocorrendo à inserção das 

Tecnologias digitais da Informação e Comunicação nas suas práticas 

pedagógicas? Essas indagações são alvos de discussões futuras. 
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A formação do professor, como também a escola estão 

conectadas as políticas públicas para a educação, o contexto social, 

cultural, político e econômico do nosso país. O professor tem um espaço 

importante, a sala de aula, para desenvolver um trabalho significativo 

junto aos seus alunos. Discutiremos, nesse trabalho as atividades do 

professor no cotidiano da sala de aula e a importância delas no processo 

de desenvolvimento do aluno. 

Pesquisar sobre asatividades do professor necessita levar em 

consideração sua vivência docente, sua historicidade nos espaços de 

suas relações sociais, notadamente a escola e a sala de aula. Necessita 



PERSPECTIVAS TEÓRICAS E REFLEXÕES PEDAGÓGICAS 

 190 

levar em consideração suas transformações ao mesmo tempo em que 

também contribui com o processo de transformação de sujeitos / 

espaços / objetos com os quais se relaciona. 

Para atender aos desafios da contemporaneidade, o professor 

deve ser um profissional com competências técnico-científica e políticas,  

capaz viabilizar propostas inovadoras visando preparar autor-cidadão, 

ou seja, o ser humano criador do seu espaço, autor e produtor de sua 

história, da sua cultura, que luta por uma sociedade justa e humanitária. 

Nessa perspectiva, as pesquisas nas quais são discutidas tanto os 

cursos iniciais com suas ações quanto os programas de formação 

continuada, com propostas que possibilitem o desenvolvimento de 

projetos direcionados a um fazer pedagógico que atenda as necessidades 

atuais da sociedade contemporânea. 

O aprendizado do educador é permanente se realiza através do 

ato educativo, mas  este ato não pode ser dissociado de uma prática, 

elemento essencial no processo de conscientização, tanto do educador 

quanto do educando, numa constante relação dialética, na qual a prática 

alimenta a teoria e vice-versa(FREIRE,1998). Esse processo ocorre a 

partir dos elementos culturais mediados pelos sentidos e significados 

internalizados pelos sujeitos. (VIGOTSKI, 2001) 

A grande expansão da rede pública de ensino num curto espaço 

de tempo e, consequentemente, a necessidade da ampliação do quadro 

de professores para atender a essa demanda, fez com que não se lograsse 

uma formação fundamentada em estudos e avaliações que provesse um 

ensino com profissionais que possuam qualificação adequada. (GATTI, 

2001)  

A partir desta preocupação, começamos a compreender que não 

devemos homogeneizar as dificuldades inerentes ao processo ensino-
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aprendizagem. Sendo esse um processo complexo, dialético. Tal 

processo exige que o professor seja um sujeito autônomo que precisa 

aprender a se autorizar, ser autor do seu próprio fazer pedagógico, e não 

mero reprodutor de propostas implantadas de cima para baixo, sem 

nenhuma visão sobre o entrelaçamento dos problemas advindos da 

sociedade, educação e formação do educador, sobretudo a partir do 

pensamento da complexidade, numa perspectiva de superação do 

pensamento positivista.  

De acordo com Gonzáles Rey (1997), a epistemologia positivista 

apresenta características marcantes que até hoje vêm se perpetuando 

nas posturas dos sujeitos que fazem ciências, destacando os seguintes 

aspectos: a separação excludente entre o sujeito (pesquisador) e o objeto 

de estudo; a subjetividade e a afetividade são consideradas de forma 

pejorativa, como fonte de erro; supervalorização do método e desprezo 

pela teoria e interpretação: visão instrumentalista do conhecimento; o 

método científico é considerado de forma monolítica (o que varia são os 

objetos de estudo, o método de investigação é o mesmo para todas as 

ciências); os objetivos da ciência seriam as descrições imparciais, a 

predição e o controle sobre a realidade. 

Concordamos com a crítica de Gonzáles Rey e outros 

pesquisadores, que defendem outras concepções, teorias e enfoques 

para realizar pesquisas e consequentemente de uma prática onde se 

concebe o sujeito ativo e criativo, construtor do seu conhecimento. 

Optamos, assim, para realização desta pesquisa na psicologia sócio-

histórica, cujo alicerce teórico está vinculado no materialismo histórico-

dialético, que estuda a realidade em todo o seu movimento. A escolha 

desse referencial nos possibilita estudar o objeto em sua totalidade. Tal 

posicionamento teórico-metodológico implica em uma concepção de 
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homem como ser social, histórico e constituído nas e pelas relações 

sociais, sem deixar de considerar também que esse mesmo homem é 

constituinte ativo dessas mesmas relações. 

A concepção de homem presente nessa perspectiva é 

desenvolvida a partir de uma visão que nega as concepções idealistas do 

que seja o ser humano. Portanto, nega o homem como um ser universal 

e abstrato, destituído de valores históricos, e se afirma na visão de que 

ele é um sujeito constituído histórica e culturalmente. É um ser 

concreto, inconcluso e complexo; porque seu desenvolvimento ocorre 

continuamente e processual durante a vida, num processo histórico e 

culturalmente constituído. Dessa forma, não se reduz a uma 

determinação simplista de interação com o meio. Segundo Gonzáles 

Rey, (2003, p. 235) 

 

A definição de um homem constituído 

subjetivamente em sua própria história, em que o 

sentido aparece como registro emocional 

comprometido com os significados e as 

necessidades que vão desenvolvendo-se no 

decorrer de sua história, fazem da categoria sujeito 

uma peça-chave para entender os complexos 

processos de constituição subjetiva e de 

desenvolvimento, tanto dos processos sociais como 

individuais. 

 

Nos termos da Psicologia Sócio-Histórica, a concepção de 

homem supera a visão dicotômica acerca do ser humano, de modo que 

ele não se dilui nem no social nem no individual; mas, é concebido a 

partir de sua atuação nos diferentes espaços sociais. O sujeito, portanto 

se constitui, ao mesmo tempo, como um ser que se revela tanto na 



PERSPECTIVAS TEÓRICAS E REFLEXÕES PEDAGÓGICAS 

 193 

dimensão social quanto na dimensão individual, sem que em nenhuma 

delas venha a se separar. 

Para Vigotski o homem é um ser social, haja vista estabelecer 

relações com outros homens. O homem é social, mas também é 

individual. É histórico, social, único. O homem tem uma complexidade 

que vai além da aparência, isso é a essência como chama Marx. O 

homem é, portanto, um ser social, pois se constitui nas e pelas relações 

sociais que estabelece com outros homens e com a natureza, sendo 

produto e produtor das relações, num processo continuo e histórico.  

Para a compreensão do nosso posicionamento teórico-

metodológico, torna-se necessário recorrermos a duas das categorias 

centrais da psicologia sócio-histórica: mediação e atividade. 

Para explicar a primeira categoria, recorremo-nos inicialmente a 

Severino (2002), que afirma como “[...]uma instância que relaciona 

objetos, processos ou situações entre si; [...] o conceitodesignará um 

elemento que viabiliza a realização de outro e que, embora distinto dele, 

garante a sua efetivação, dando-lhe concretude.” (2007, p. 44) 

Segundo Molan (2003, p. 102), 

 

A mediação não é a presença física do outro, não é a 

corporeidade do outro que estabelece a relação 

mediatizada, mas ela ocorre através dos signos, da 

palavra, da semiótica, dos instrumentos de 

mediação. A presença corpórea do outro não 

garante a mediação.  

 

Nessa perspectiva, a mediação é um processo que ocorre na 

relação com o outro nas diferentes formas de semiotização, “possibilita e 

sustenta a relação social, pois é um processo de significação que permite 
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a comunicação entre as pessoas e a passagem da totalidade a partes e 

vice-versa.” (MOLON, 2003, p. 102) 

Ao nascer a criança se relaciona através da mediação, sendo que 

ela ocorre de várias formas, de várias intensidade e maneiras múltiplas. 

Nessa perspectiva a mediação é um processo, é uma relação, na qual 

possibilite o contato com a cultura e a historicidade.  

Como categoria teórico–metodológica, a mediação é necessária 

na medida em que permite: 

[...] romper com as dicotomias interno-externo, 

objetivo-subjetivo, significado-sentido, assim 

como afastar-nos das visões naturalizantes [...] Por 

outro lado, possibilita-nos uma análise das 

determinações inseridas num processo dialético, 

portanto, não causal, linear e imediato, mas no 

qual as determinações são entendidas como 

elementos constitutivos do sujeito. (AGUIAR; 

OZELLA, 2006, p.225) 

 

 É a categoria mediação possibilita explicar/compreender que o 

homem, embora nasça com potencial para desenvolver-se como ser 

humano, só se tornará humano por meio das relações sociais com outros 

homens, bem como com a cultura já acumulada pelas gerações que o 

precederam. É tão somente na relação com o outro e com o lastro 

histórico e cultural já produzido pelo homem, que se dá na e pela 

atividade, que o mesmo se apropria do conhecimento historicamente 

produzido e acumulado nos objetos e nos elementos da cultura. 

Apoiando-nos em Leontiev (1978), podemos dizer que 

[...] cada indivíduo aprende a ser um homem. O 

que a natureza lhe dá quando nasce não lhe basta 
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para viver em sociedade. É lhe ainda preciso, 

adquirir o que foi alcançado no decurso do 

desenvolvimento histórico da sociedade humana. 

(p.267) 

Com base na psicologia sócio-histórica entendemos como 

relevante a necessidade de destacar que esta relação homem-sociedade 

será sempre permeada por inúmeras mediações. Com Aguiar e Ozella 

(2006), afirmamos que homem e a realidade social estão implicados 

numa relação dialética. Posto isto, reiteramos que é a mediação 

caracterizará tal relação, pois articula dois elementos que, muito embora 

sejam distintos entre si, são constitutivos um do outro, pois um não 

existe sem o outro. 

O sujeito ao longo de sua vida vai estabelecendo relações sociais 

e culturais, com isso, seu processo de humanização se intensifica, 

através das relações que estabelece com os outros. As suas ações, seus 

registros, seus contatos com o mundo provocam reações tanto positivas 

quanto negativas, haja vista receber influências tanto do seu entorno 

quanto do mundo de forma geral, continuamente. E todas essas relações 

são estabelecidas através da atividade. 

Para Aguiar (2002, p. 96) é na atividade externa que se produz 

as possibilidades da atividade interna. Através da atividade o homem 

transforma o seu entorno, e se transforma, num processo dialético de 

criação e re-criação de ferramentas, instrumentos que possibilitaram a 

sua relação com outros sujeitos. É, portanto, na produção de 

instrumentos que o homem vai produzindo suas condições de 

sobrevivência que irão atender as suas necessidades. Nem sempre as 

realizações das atividades desenvolvidas pelo homem são para satisfazer 

as suas necessidades.   
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Para Leontiev (1989) a atividade como unidade superior está 

inerente ao motivo, à ação e ao objetivo. Sendo que a relação entre o 

motivo da atividade e o objetivo da ação confere o sentido da atividade.  

A condição primeira de toda a atividade é uma necessidade. 

Todavia, em si, não pode determinar a orientação concreta de uma 

atividade, pois é apenas no objeto da atividade que ele encontra sua 

determinação, ou seja, encontrar-se nele. Uma vez que a necessidade 

encontra a sua determinação no objeto (se “objetiva” nele), o dito objeto 

torna-se motivo da atividade, aquilo que o estimula. (1978, p. 107-108) 

 

A construção do método da pesquisa 

 

Muitas pesquisas são realizadas no âmbito das escolas, porém 

na maioria dos casos os partícipes, não chegam se quer a saberem dos 

resultados da investigação. Por não concordarmos com esse 

procedimento metodológico encontramos na pesquisa colaborativa 

subsídios para o diagnóstico das necessidades formativas do professor e 

reflexão acerca de tais necessidades. Essa característica da pesquisa 

colaborativa vem ao encontro das nossas inquietações enquanto 

professoras-formadoras e pesquisadoras, que busca a co-participação 

dos partícipes no desenvolvimento da pesquisa.  

A pesquisa colaborativa surge como modalidade de investigação 

capaz de contribuir para o desenvolvimento e emancipação dos 

professores, pois essa modalidade possibilita ao professor a condição de 

colaborador da pesquisa e não simples sujeito de investigação.  

Nesse sentido Ferreira e Ibiapina (2005, p. 27) afirmam que: 

 

Essa nova maneira de pesquisar auxilia na 

compreensão e explicação das situações práticas 
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educativas com vistas a transformar a realidade das 

escolas e dos professores, pois proporciona o 

acompanhamento de atitudes que se voltam para o 

desenvolvimento profissional. 

 

A pesquisa colaborativa tem como diferencial, o caráter de 

participação e colaboração, nela os partícipes “tornam-se parceiros, co-

autores do processo de pesquisa.” (FERREIRA; IBIAPINA, 2005, p. 32) 

Os procedimentos metodológicos possibilitam a participação ativa, 

consciente e deliberada de todos os partícipes que consciente e 

voluntariamente se comprometem à participar da investigação. Em todo 

processo de investigativo os partícipes tomam decisões, analisam, 

refletem de forma coletiva.  

Para isso, é necessário que haja um processo de colaboração. O 

termo colaboração é entendido como a possibilidade que os agentes 

participantes tornem seus processos mentais claros, expliquem, 

demonstre com objetivo de criar, para os outros participantes, também 

possibilidade de questionar, ampliar e recolocar o que foi posto em 

negociação (MAGALHÃES, 2002). 

De acordo com Arnal, Del Rincon e outros (2002, p.4), “A 

colaboração não é algo natural; é um processo sofisticado que deve ser 

ensinado e aprendido deliberadamente”. Assim, é importante criar 

espaços onde o processo colaborativo se institua de forma reflexiva. 

A ideia de reflexão é atualmente bastante difundida entre 

pesquisadores e educadores. Apesar de sua divulgação o seu significado 

é bastante diversificado, indo de uma perspectiva pragmática e 

positivista até a concepção da reflexão crítica. 

No contexto desse estudo a reflexão é entendida como:  
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[...] uma atividade mental movida por uma 

necessidade (motivo) e orientada por um objetivo, 

sendo mediada pelos outros, pelos instrumentos e 

pelos signos. Ela ocorre no plano mental simbólico, 

intrapsicológico embora seja originária das inter-

relações sociais, isto é, das relações interpessoais. 

(IBIAPINA, 2004, p.73)  

 

O Campo Empírico 

1 - Os participes e o contexto da pesquisa 

 

O presente estudo focaliza as atividades de sala de aula do 

professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental, que leciona na rede 

pública da cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte. Estamos 

realizando essa pesquisa com duas professoras, em duas escolas de 

escolas da rede pública desse município.  

A escola municipal “Caminho do Saber" (nome fictício), fica 

localizada no bairro Bom Jardim, e atende a alunos dos bairros: Santo 

Antônio, Barrocas, Santa Helena e outros, conforme depoimento do 

diretor. No dia a dia da escola, as crianças sempre chegam à escola 

contando histórias de agressões, roubos, tiroteios e drogas. As pessoas 

residentes nesse bairro são simples, trabalhadoras, honestas buscam, 

através da educação via escola, um espaço melhor na sociedade.  

A escola abriga uma biblioteca com um acervo bibliográfico 

considerável, além de fitas cassete, vídeo e televisão, que pode ser 

deslocada para as salas de aula, conforme solicitação dos seus docentes. 

Infelizmente esse espaço serve também de sala de reuniões, de 

professores e outros eventos. Dispõe de 5 salas de aulas, sendo 4 amplas 

e 1 com isntalações precária, pois seu espaço é reduzido, no que 
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impossibilita a professora de organizar a sala de aula de maneira  

diversas. Junto a sala de direção está o depósito de material, sendo 

separado apenas por uma cortina. A secretaria fica localizada numa sala 

imprópria, pois além do seu espaço ser reduzido, todo o movimento da 

escola se dar por dentro dessa sala. A quadra não é coberta e a recreação 

tem que ser pela manhã cedo e no turno vespertino só pode ser realizado 

após 16:00 horas, em vertude do sol escaldante. 

A segunda escola está localizada no bairro do Alto da Conceição, 

é carente, desprovida de tudo. A biblioteca funciona precariamente, e, 

seu arcevo só pode ser usado na sala de aula. Sua estrutura física é 

deteriorada sem condições de agradar as crianças, não existe local para 

recreação. Durante o tempo em que estamos na escola não tivemos 

como conversar com a diretora e como também com a supervisora. 

 

Professora Juliana 

Nasceu na cidade de Mossoró – RN, começou seus estudos com 

cinco anos e meio no Jardim de Infância, logo em seguida foi para outra 

escola municipal onde cursou o Ensino Fundamental. Logo em seguida 

fez o Magistério. Segunda a professora começou a lecionar muito jovem, 

por influência de suas irmãs e foi se apaixonando por essa profissão. “Se 

hoje me fosse dada a oportunidade de outra profissão permaneceria 

nela, pois não me vejo sendo outra coisa a não ser professora.” 

Professora Mariza 

A professora Mariza nasceu na cidade de Mossoró. Sempre 

estudou em escola pública, por isso mesmo segundo ela procura dar o 

melhor, pois sabe das necessidades dos alunos pobre por esse espaço 

educacional.    
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2 – Procedimentos metodológicos 

 

Para a construção dos dados, foi necessário um trabalho 

consistente entre referências teóricas, viabilização da investigação e 

aspectos conceituais. Desta forma, construir empiricamente o objeto de 

investigação e esboçar seu decurso metodológico sugere a eleição 

apropriada de diferentes procedimentos que permita uma maior 

aproximação com a realidade que se deseja entender. 

Dentre os inúmeros procedimentos utilizados em investigação 

científica, optamos por aqueles que apresentem maior coerência com o 

referencial teórico-metodológico, no qual nos respaldemos. São eles: a 

entrevista, os ciclos de estudos reflexivos e as sessões reflexivas. 

Ciclos de estudos reflexivos   

Para este trabalho discutiremos sobre esse procedimento, já que 

ele se destina a efetivação do processo de levantamento das 

necessidades formativas e os estudos referentes a tais necessidades. A 

sua efetivação implica segundo Ferreira (2006) nas seguintes etapas:  

A) Sondagem das necessidades formativas e dos conhecimentos prévios 

dos colaboradores. Para a realização dessa etapa pedimos aos 

colaboradores que expusessem por escrito suas necessidades formativas 

em relação à elaboração das suas atividades de sala de aula. 

B) Apropriação de novos pressupostos teóricos conceptuais. Esse 

procedimento objetiva desencadear um processo de ensino-

aprendizagem em que os colaboradores vivenciem um processo de 

desconstrução e (re) construção de atividades realizadas em sala de aula. 

Para estudo sobre as categorias atividade e mediação realizamos 

situações de aprendizagens com vistas a reelaboração de tais conceitos, 
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já que houve necessidade de um aprofundamento teórico a esse respeito. 

Para tanto, utilizamos o desenvolvimento de procedimentos lógicos 

(associação, enumeração, comparação, identificação e classificação).  

No primeiro momento trabalhamos acerca do conhecimento 

prévio das professoras Juliana e Mariza sobre os conceitos de mediação 

e atividade. 

Para Juliana a mediação 

 

é o momento que o professor auxilia o aluno na 

aprendizagem. E não tenta impor o conhecimento, 

mas, faz com que ele possa construir o 

conhecimento para si. E completa: Eu acredito que 

o professor como mediador ele não coloca o 

conhecimento, não expõe o conhecimento, não vai 

transmitir, mas, ele vai auxiliar o aluno, para que 

ele possa adquirir esse conhecimento. Ele sim vai 

tentando se articular, tentando construir seus 

próprios conhecimentos, encaixando suas idéias 

diante daquilo que o professor mostra, ele vai 

acomodando aos seus conhecimentos, 

transformando seu conhecimento naquilo que 

chamamos de conhecimentos prévios vai formando 

seus conceitos. Porque quando o professor só 

transmite, eu acredito que seja apenas um 

conhecimento provisório que ele aprendeu só para 

fazer uma prova, ele aprendeu para dar uma 

resposta imediata, e que para o desenvolvimento 

dele não vai acrescentar. É apenas um depósito. 

Aqui eu procuro explorar o quanto posso para só 

depois completar. 
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Já Mariza diz que  

 

Mediação é como orientar, é mostrar para eles 

também como se coordena diante de determinada 

situações em que eles possam estar. Digamos assim, 

se eles vão a um passeio então eles têm que ter um 

mediador ali para orientar eles, como eles devem se 

comportar em determinadas situações, quais 

perigos podem ter pela frente, que eles possam 

encontrar. O professor mediador é aquele que tem 

prazer pelo que faz, tem amor a profissão, sempre 

não mede esforços para estar diante de seus alunos, 

á aquele professor compromissado, que tenha 

responsabilidade de fazer o acompanhamento dos 

seus alunos, não só dentro da sua sala de aula, mas 

em qualquer canto que ele esteja. Porque a criança 

ela é muito ligada ao professor principalmente o 

professor do Ensino Fundamental, porque ele tem 

apenas um professor. 

 

 As falas das professoras evidenciam que elas estão no nível de 

descrição do termo, assim, os estudos reflexivos que objetivam o 

aprofundamento teórico-prático acerca das categorias estudadas, na 

perspectiva de contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional.  

A mediação é a articulação tanto do homem quanto a relação 

social como dois elementos constitutivos um do outro, pois, embora, 

sejam distintos, um não existe sem o outro. Assim, o papel da mediação 
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social diz respeito às interações sociais estabelecidas no decorrer da vida 

com seus pares. 

Para Molon (2003) a mediação é um processo, não é o ato em 

que alguma coisa se interpõe, não está entre dois termos que 

estabelecem uma relação, pois é a própria relação.  

Quanto a atividade Juliana define como todas as ações 

realizadas em sala de aula, como por exemplo: assistir um filme é uma 

atividade que ele está desenvolvendo, realizar uma tarefa para casa, 

planejar.  

Para Mariza atividade “é tudo que planejo e executo em sala de 

aula para o aluno fazer”. 

Aqui também fica evidente o caráter descritivo do termo 

atividade, pois definem atividade como sendo algo genérico, quando é 

um processo mental que possibilita ao indivíduo, em contato com a 

realidade, satisfazer suas necessidades. Integra as características sócio-

interativas e individuais ligado ao conceito de mediação. 

A partir da análise da produção dos dados coletados no 

diagnóstico verificamos a necessidade de estudarmos as categorias 

citadas. A partir dos estudos e discussões houve um avanço significativo 

tanto no discurso, quanto na prática de sala de aula. Se antes as 

professoras já tinham preocupação com o planejamento das tarefas, com 

a continuidade dos ciclos de estudos reflexivos as professoras iniciaram 

o processo de reflexão sobre a realização das tarefas em sala de aula e 

procuraram dar mais atenção aos alunos, principalmente, aqueles que 

apresentam mais dificuldades com a realização das tarefas.  

Outro avanço importante se deu com a professora Mariza que 

tinha dificuldade em realizar trabalhos em grupos, lentamente ela foi 

percebendo a relevância das ações desenvolvidas em grupo e procurou 
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alternativas para minimizar os problemas advindos do trabalho em 

grupo como, por exemplo: brigas e a não cooperação entre os pares.   
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A roda de histórias literárias na educação infantil é parte 

fundamental das rotinas pedagógicas, razão pela qual admitimos que tal 

atividade deve estar presente diariamente nas práticas docentes. Com 

isso, quando um professor lê, desperta o interesse das crianças pelo que 

é lido. Sendo assim, propomos aqui pesquisar esse tópico da rotina da 

educação infantil como prática de incentivo à leitura das crianças. 

Logo de início é pertinente indagar: o que é literatura infantil? 

Será que ela é muito distante da leitura para adultos? É importante 

frisar que esse gênero de leitura adota aspectos culturais que estão 

presentes na sociedade, assim como os demais textos. O que difere é 
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apenas a presença de palavras que estejam em consonância com 

aspectos cognitivos da criança e que lhe possibilitem a imaginação e o 

encantamento, através de expressões verbais e visuais. 

Sendo assim, surgiu o interesse em construir o trabalho de 

conclusão de curso dentro dessa área de pesquisa por assumirmos a 

docência em uma escola de educação infantil , portento, lidarmos 

diariamente com o objeto de estudo, qual seja, a roda de histórias 

literárias. Como docente, percebemos a relevância da roda de histórias 

nessa primeira etapa da vida escolar das crianças, entendendo que tal 

atividade desperta inúmeras habilidades e aprendizagens que vão além 

do imaginário, como o estímulo do senso crítico e principalmente o 

incentivo à prática e à ampliação do repertório de leitura. Este trabalho 

adota como objetivo geral: identificar o papel da Roda de Histórias como 

prática de incentivo à leitura na educação infantil. E como objetivos 

específicos, temos os seguintes itens: discorrer sobre a importância da 

leitura literária na educação infantil, destacando as bases conceituais e 

teóricas; analisar como a roda de histórias influencia na formação de 

alunos leitores e investigar de que forma uma professora e alunos da 

educação infantil percebem a roda de histórias literárias como 

instrumento de incentivo à leitura. 

Segundo Fonseca (2012), desde os primórdios o homem narra 

acontecimentos e fatos vivenciados que podem ser registrados de várias 

maneiras, inclusive em livros. Com isso, a aproximação das crianças com 

a literatura “fornece elementos para ampliação de seu conhecimento 

literário, social, histórico e cultural” (FONSECA 2012, p. 24). Daí surgiu 

o interesse em aprofundar este estudo, no qual desperta a seguinte 

problemática: Como a roda de histórias literárias pode influenciar o 

gosto pela leitura na educação infantil? 
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Consideramos ser de grande significado e relevância esse tema 

para a nossa formação acadêmica, uma vez que atuamos na docência 

especialmente na educação infantil, ambiente no qual contribuímos 

significativamente para a formação de futuros leitores. Sendo assim, 

consideramos a roda de história como porta de entrada para o contato 

diário com leituras diversificadas em sala de aula. Mas será que esse 

momento acontece na prática? Será que alunos e professores conseguem 

perceber o momento da história como influência à prática de leitura? 

Com isso, vislumbramos uma aproximação do pensamento da 

professora e dos seus alunos de um Centro de Educação Infantil da 

prefeitura Municipal de Icapúi/CE na faixa etária de 5 e 6 anos, sobre a 

prática da roda de histórias no dia-dia na sala de aula. 

 

1 – A Literatura Na Educação Infantil 

 

Neste primeiro tópico procuramos elencar alguns aspectos 

históricos sobre literatura infantil, tendo em vista ser de grande 

importância conhecer sua origem. A partir de leituras sobre literatura e 

ensino entendemos que até o século XVII não havia uma separação 

entre as particularidades da infância e da vida adulta, ou seja, as 

crianças eram instigadas pelos familiares a aprender costumes de 

adultos, a se vestircomo os pais e a frequentar os mesmos ambientes que 

eles, vistas, portanto, como um adulto em miniatura. 

Antes do surgimento da literatura infantil, as crianças tinham 

contato com leituras que estivessem de acordo com os aspectos 

socioeconômicos. As crianças da nobreza liam os clássicos de interesse 

da classe nobre e aquelas pertencentes à classe baixa ouviam histórias 

folclóricas e de aventuras. 
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A partir de transformações sociais, e especialmente quando as 

preocupações sociais estavam voltadas para as crianças, surge no início 

do Século XVIII a literatura infantil na Europa, influenciada por Charles 

Perrault (França), considerado o pai da literatura infantil. Perrault 

publicou histórias como Chapeuzinho vermelho, A bela adormecida, O 

gato de botas, entre outras. Não podemos esquecer dos irmãos Grimm 

(Alemanha) e Hans Christian Andersen (Dinamarca), que lançaram 

histórias e também reescreveram vários contos populares. É importante 

frisar que o principal objetivo dessa nova literatura era contribuir para a 

formação de crianças, enquanto indivíduos pertencentes a grupos 

sociais, e para ensiná-las a praticarem o bem.Segundo Azevedo (1999, p. 

2): 

Por este viés, as origens da literatura infantil 

estariam nos livros publicados a partir dessa época, 

preparados especialmente para crianças com intuito 

pedagógico, utilizados como instrumento de apoio 

ao ensino. Como consequência natural deste 

processo, o didatismo e o conservadorismo (a 

escola, afinal, costuma ser instrumento de 

transmissão dos valores vigentes) deveriam ser 

considerados componentes estruturais, por assim 

dizer, da chamada literatura para crianças 

(AZEVEDO, 1999, p. 2) 

 

A partir daí, a criança deixa de ser vista como adulto em 

miniatura e passa a ser vista com novos olhares, percebendo suas 

características, desejos, necessidades e, principalmente, seu lado afetivo 

e cognitivo. Essa nova concepção de criança, chega no âmbito 
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educacional que, por sua vez, começa a entender que a educação para 

crianças deveria ser diferente das dos adultos, Cunha (1999) já dizia: 

 

A história da literatura infantil tem relativamente 

poucos capítulos. Começa a delinear-se no início do 

século XVIII, quando a criança passa a ser 

considerada um ser diferente do adulto, com 

necessidades e características próprias, pelo que 

deveria distanciar-se da vida dos mais velhos e 

receber uma educação especial, que a preparasse 

para a vida adulta (1999,  p. 22). 

 

Sendo assim, nessa nova valorização da infância, o texto 

literário ganhou importância por contribuir diretamente na formação da 

criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento intelectual e social. 

A princípio, as obras eram de intenção moralizante e de caráter 

didático e pedagógico. É importante frisar autores como: Júlia Lopes de 

Almeida, Coelho Neto e Monteiro Lobato como escritores que 

contribuíram significativamente para a literatura. Vale salientar que as 

obras puramente brasileiras originou-se com Monteiro Lobato, 

destacando O sítio do pica-pau amarelo, que trouxe consigo a fantasia e 

o mundo do faz-de-conta, proporcionando uma leitura por prazer 

através de linguagens adequadas às crianças. 

Sem dúvida, é na educação infantil, primeira etapa da educação 

básica, que os alunos mantêm os contatos iniciais com os livros infantis 

e com a literatura infantil, principalmente nas horas de ouvir ou contar 

histórias, pois esse tempo é, ou pelo menos deveria ser, primordial na 

rotina em sala de aula.   
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Pode-se dizer que a literatura é algo fundamental na vida do ser 

humano pois sempre esteve presente na sociedade, sendo narrada, 

declamada ou lida. Na antiguidade, fazia-se literatura através de 

histórias que eram narradas: “narramos para compreender a vida, para 

guardar na memória, para deixar gravado, para nos entendermos mais e 

melhor, para sonhar, para nos mantermos vivos, para vir a ser” 

(FONSECA 2012, p.21). Com isso, a forma de deixar gravados os fatos, 

acontecimentos vivenciados, observados e conhecimentos adquiridos 

pelos povos antigos era através da narração de histórias. Mas, os tempos 

mudaram e, com a modernidade e o desenvolvimento tecnológico, 

surgiram outras formas de deixar gravados histórias, poemas, romances, 

novelas, contos, entre outros, através de livros, jornais, revistas, blogs, 

sites etc. 

Desde antes do início da alfabetização, as crianças se deparam 

com diversos gêneros textuais em sua volta, aproximando-se do contato 

com a leitura e a escrita. Com isso, enfatizamos, a literatura infantil é o 

ponto-chave de iniciação aos alunos leitores. 

 

Portanto, faz muito sentido pensar em literatura 

como porta de entrada para leitura das crianças. As 

histórias abordam situações muito próximas de seu 

cotidiano, falam de famílias, diferentes culturas e 

épocas, dos sentimentos, das relações, alimentam a 

imaginação e a fantasia, e contribuem com a 

socialização (FONSECA, 2012, p. 23). 

 

            Não só na leitura mas, em qualquer atividade, para ser 

estimulante, precisa ser prazerosa, lúdica, chamar a atenção de alguma 



PERSPECTIVAS TEÓRICAS E REFLEXÕES PEDAGÓGICAS 

 215 

forma. Então, cabe ao professor buscar o atraente, o novo, 

principalmente quando se fala em crianças da educação infantil, na qual 

o concreto se faz presente. Sendo assim, para que a criança goste de ler, 

é necessário principalmente que o professor também goste, e que ele 

desperte o prazer, o encantamento, a curiosidade. Enfim, é preciso que o 

professor seja um verdadeiro leitor. Mas, infelizmente, ainda há muitos 

professores que, assim como as crianças, não têm o gosto pela leitura e 

que leem por mera obrigação e isso implica na formação do aluno leitor. 

Contudo, entende-se que no processo de formação de um aluno leitor é 

necessário que a leitura se faça presente no cotidiano do discente de 

forma constantee a escola tem um papel importantíssimo nessa 

formação. Porém, a responsabilidade de despertar o gosto e o prazer na 

leitura parte também dos familiares, os quais podem auxiliar no 

processo de aprendizagem. 

 

2 – Metodologia 

 

A nossa pesquisa é de natureza qualitativa em cujo trabalho de 

campo utilizamos dispositivos de conversa e entrevista semiestruturada 

para percebermos posicionamentos e percepções dos alunos e da 

professora. Como aporte teórico, buscamos uma aproximação com os 

estudos de Gomes (2002), Fonseca (2012), Brandão e Rosa (2011), entre 

outros. Além de revisões bibliográficas, sentimos a necessidade de uma 

pesquisa empírica, cujo foco é a coleta de dados que aconteceu em um 

Centro de Educação Infantil, localizado na comunidade de Manibú na 

cidade de Icapuí (CE), realizada com uma professora do Infantil V e 

também com 10% do total de alunos do referido estabelecimento de 

ensino. A sala de aula possui 30 alunos, totalizando, assim, 3 discentes 
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para a amostra. Consideramos que esse percentual nos foi satisfatório 

para alcançarmos os objetivos da pesquisa em evidência. Foi elaborado 

uma entrevista semiestruturada, com cinco questões sobre o tema em 

discussão, tendo a intenção de investigar como a professora percebe a 

roda de histórias literárias no incentivo à prática de leitura das crianças. 

E com os alunos usamos como procedimento a técnica da conversa 

gravada, objetivando averiguar, a partir da visão deles, as contribuições 

da roda de histórias na aprendizagem de leitura, entrando em 

conformidade com os estudos de Certeau (2012), uma vez que o que 

interessa não são os dados estatísticos, mas “as operações e usos 

individuais, suas ligações e as trajetórias variáveis dos praticantes” 

(p.15). Assim, coerente com a perspectiva apresentada por Certeau 

(2012), a conversa foi o mais livre possível. 

           Como toda pesquisa, o que pretendemos foi uma construção em 

aberto, para novos olhares e interpretações que ampliem a tessitura do 

que aqui será construindo. 

 

3 – Roda de Histórias: Incentivo à Formação de Alunos 

Leitores 

 

 A roda de histórias é um momento importante na rotina de um 

professor de educação infantil, no qual tem como principal objetivo 

desenvolver comportamentos leitores. É nesses momentos que são lidas, 

por professores, diversas histórias nos mais variados gêneros e temas, 

mas é preciso lembrar que, para serem significativas, as histórias devem 

ser contadas todos os dias, de forma constante e permanente, não de vez 

em quando. Essa ideia entra em conformidade com Fonseca (2012), que 

cita em seu texto: “no caso da roda de leitura, por exemplo, sugere-se 
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que seja realizada todos os dias ao longo do ano e que a regularidade 

faça com que as crianças passem a esperar por ela” (p. 42). Sendo assim, 

quando as crianças são estimuladas a ouvir histórias diariamente, o seu 

repertório de leitura irá ampliar e isso possibilita que elas passem mais 

tempo concentradas e o professor, por sua vez, poderá levar para sala de 

aula textos mais longos e, consequentemente, mais complexos, pois 

quanto mais se lê, mais se aprende a ler. É bom deixar claro que a 

duração da história dependerá da faixa etária da turma, do tempo de 

concentração das crianças, do interesse pela história e o professor 

precisa ficar atento a essas observações para que a aprendizagem possa 

fluir positivamente. 

Como já dito anteriormente, não é obrigado, no momento da 

roda de história, o professor ficar preso apenas na leitura de histórias 

infantis propriamente dita. Ele pode diversificar, ler outros tipos de 

textos. Cabe lembrar também que, nem sempre, é preciso usar 

necessariamente a linguagem escrita para contar histórias, as quais 

podem ser dramatizadas com aventais, fantoches, teatrinho, máscaras, 

sombras, enfim, o que importa é fazer esse momento ser presente e com 

um verdadeiro significado para a criança. 

Outro ponto da roda de histórias que não se pode esquecer de 

citar é a organização do espaço. O espaço da roda de história depende 

muito da turma, pois é a partir da quantidade de alunos, da forma como 

se concentram, que o professor irá escolher um melhor local para 

realizar a atividade. Mas, independentemente de qualquer coisa é 

necessário que seja em um lugar calmo, aconchegante, sem barulhos 

externos. Pode ser realizada na própria sala de aula, com almofadas, 

tapetes, sentados no chão em forma de círculo, ou com as crianças 

deitadas e o contador em pé ou sentado. Freire(1989) considera 
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relevante levar a aprendizagem para ambientes externos, ou seja, fora da 

sala de aula. Assim, as histórias podem ser contadas debaixo de uma 

árvore ou no pátio, ou mesmo no parquinho. O ambiente propício 

favorece a aquisição e o entendimento da leitura e é com gestos simples 

que o professor pode tornar uma atividade significativa, pois segundo 

Fonseca (2012): 

 

Não é preciso entoar músicas que especificamente 

falem sobre histórias, muito menos que peçam para 

as crianças ficarem quietas. A atenção vem com a 

escolha e arrumação do ambiente, da apresentação 

da história, do momento em si (FONSECA, 2012, p. 

146). 

 

Sendo assim, o ambiente escolar é fundamental na formação dos 

leitores que, ao entrarem em contato com livros, ouvirem histórias 

diariamente e se apropriarem da linguagem escrita, terão nos anos 

escolares futuros mais facilidade de entender textos e também de 

despertar o gosto pela leitura no decorrer da sua vida. 

Contudo, são inúmeras as aprendizagens que podem ser 

adquiridas no simples ato de contar histórias para crianças. 

 

4. Natureza da Pesquisa: a Roda de História na Sala de Aula 

 

“ Eu gosto de história, porque quando eu 

escuto eu posso aprender a ler também” (Aluna 1) 

 

Neste tópico, apresentaremos os resultados e discussões das 

narrativas produzidas pelos alunos, bem como as respostas da entrevista 
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realizada com a professora. Como dito anteriormente, adotamos com os 

alunos a técnica da entrevista gravada, com a intenção de averiguar 

como eles percebem o momento da história no incentivo da 

aprendizagem de leitura. Com a professora aplicamos um questionário 

semiestruturado com o objetivo de investigar como ela percebe esse 

momento na formação de alunos leitores. 

Ao perceber a fala da aluna 1, em destaque no início desta seção, 

é notório um verdadeiro valor desse momento para sua aprendizagem, 

pois com apenas 5 anos, já consegue perceber o quão importante a 

prática da leitura de histórias é para sua vida. Diante dessa narrativa, é 

perceptível que a aluna tem uma total convicção de que o momento da 

história traz uma aprendizagem voltada para a leitura. Apesar dessa 

prática englobar inúmeras aquisições de saberes, ela consegue enxergar 

que, ouvindo e vendo a professora ler, ela também irá aprender, pois, 

sem dúvida, o professor é o principal mediador entre leitura e aluno 

(FONSECA, 2012). É importante salientar que muitos professores ainda 

adotam uma metodologia que torna a leitura uma obrigação para os 

alunos e que servirá apenas para a realização de uma avaliação valendo 

nota. Essa é uma atitude ainda tradicional, cuja leitura não flui de 

maneira satisfatória, como já dizia Freire (1989): 

 

Creio que muito de nossa insistência, 

enquanto professoras e professores, em que os 

estudantes “leiam”, num semestre, um sem-

número de capítulos de livros, reside na 

compreensão errônea que às vezes temos do 

ato de ler. Em minha andarilhagem pelo 

mundo, não foram poucas as vezes em que 

jovens estudantes me falaram de sua luta às 
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voltas com extensas bibliografias a serem 

muito mais “devoradas” do que realmente 

lidas ou estudadas (FREIRE, 1989, p. 12). 

 

Porém, quando a mesma criança em destaque relata a frase 

“gosto de ouvir histórias” nos remete perceber que a professora busca na 

sua prática “formar leitores que encontram na leitura o prazer por essa 

atividade” (GOMES, 2002, p. 7) pois adota metodologias lúdicas, que 

despertam o prazer, o encantamento e entusiasmo pelas histórias 

contadas e isso fica visível nos relatos dos aprendizes: “Adoro o 

momento da história, porque é muito legal e a gente acaba aprendendo a 

ler histórias. Eu já aprendi a ler a de Adão e Eva, Chapeuzinho 

Vermelho, A branca de Neve, Noé e seus Amigos e outras mais” (Aluna 

3). “Eu gosto de histórias porque assim eu posso imaginar como são os 

vestidos das princesas, os castelos, aprendo a desenhar, a escrever os 

nomes dos personagens e muitas coisas” (Aluno 2). 

 As respostas das crianças estão de acordo com a resposta da 

professora, quando ela expressa seu modo de ver a hora da atividade:“ É 

um momento muito importante, pois através das histórias os alunos 

ampliam seus horizontes e aumentam seus conhecimentos em relação 

ao mundo que o cerca”(Fala da professora) 

Mas, que metodologias são levadas para sala de aula? “Há 

várias formas para manter essa aproximação na sala de aula, através 

de conto e reconto de histórias e dramatizações. O importante é sempre 

ler para elas, seja histórias, poesias, letras de músicas enfim, tudo que 

aproxima da linguagem escrita” (Fala da professora). É importante 

frisar que o termo “Roda de Histórias” não quer dizer que a professora é 

obrigada a ler exclusivamente livros de histórias, mas pode explorar 

outros tipos de textos, como a própria professora relata, que façam parte 
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do cotidiano dos alunos, para que as leituras tenham sentido. Os alunos 

exemplificaram alguns momentos de leitura que vão além dos livros 

infantis: “ Ela não lê apenas livros, às vezes ela leva a história no papel, 

ou em um cartaz” (Aluna 1).“ Um dia a nossa colega levou uma 

revista para sala e a professora contou uma historinha dessa revista, 

era a história da mula sem cabeça” (Aluno 2 ). 

Vale frisar que há inúmeras formas de contar uma história, 

podendo ser através da oralidade, leitura de textos, filmes, músicas entre 

outros, como relata Fonseca (2012, p. 36) “Não podemos ensinar apenas 

aquilo que gostamos, é preciso ler também aquilo que não gostamos, o 

que criticamos, o que não nos agrada”. De antemão percebeu-se que a 

professora está sempre buscando inovar suas alunas, pois “ A professora 

leva o livro, avental, fantoches, dedoches, caixa de história, que tem 

vários livros e bonecos feito de papelão, e também ouvimos histórias 

sem material, apenas com a voz da professora” (Aluna 3). 

Como dito anteriormente, o momento da roda de história deve 

acontecer diariamente para que a aprendizagem e o verdadeiro sentido 

da leitura ocorram de maneira proveitosa. Com isso coube indagar se a 

professora realiza esse momento todos os dias na sua aula, e ela 

afirmou: “Sim, porque além de ser um momento bastante rico de 

aprendizagens, é também um encontro agradável com a linguagem 

escrita” (Fala da professora). A aluna 3, confirma o 

posicionamento da professora ao relatar: “ Nossa professora lê para nós 

todos os dias, sempre no começo da aula. A gente se senta no chão e ela 

lê histórias”. Sobre essa prática, Gomes (2002) assim destaca: 

 

Por essa razão, o professor, que se utiliza de tal 

recurso em sala de aula, aguça a imaginação dos 

leitores-ouvintes, desenvolve a capacidade cognitiva 
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de percepção do objeto literário como instrumento 

de informação e experiência estética, suscita 

interesse pela leitura e concorre para a formação do 

leitor a partir do instante em que os alunos são 

motivados a ouvir histórias para daí recorrerem ao 

suporte escrito dos textos literários, 

implementando-se a cultura livresca (GOMES, 

2002, p. 11). 

 

Brandão e Rosa (2011) discutem o encontro entre adultos e 

crianças no momento da roda de histórias, no qual frisa a importância 

desse contato na formação de ouvintes ativos, pois “para que 

despertemos a vontade de aprender a ler, é necessário que a criança, 

primeiro, entenda o que significa ler” (p.40). Ao questionar sobre o que 

é preciso fazer para contar uma história, a aluna 1 respondeu: “Precisa 

de Livros e também saber ler, porque nas histórias tem as palavras e 

os desenhos” Esse posicionamento da criança foi bastante interessante, 

pois observou-se que ela, apesar da idade, já tem noção da relação entre 

leitura e escrita. Na reposta do aluno 2, também pode-se constatar a 

forma de ele ver a leitura, “quem conta sabe ler, e quem não sabe ler 

não conta”. Ouvir esses relatos é muito gratificante, pois nos mostra que 

a professora está cumprindo seu papel como uma contadora de história, 

despertando nos alunos uma compreensão da importância que a leitura 

tem nas diversas atividades, mais precisamente no momento de ler 

histórias. 

Mas na opinião da professora, que aprendizagens significativas 

o momento da roda de histórias pode fornecer aos alunos? Sabemos que 

são inúmeras: 

 



PERSPECTIVAS TEÓRICAS E REFLEXÕES PEDAGÓGICAS 

 223 

O mundo da leitura permite conhecer, recordar, 

entrar em contato com a sabedoria de outras 

culturas, de outras épocas, apreciar diferentes 

gêneros e autores, compreender o número que o 

cerca, compreender a si mesmo, imaginar, sonhar, 

escolher, pesquisar, estudar, formar opiniões 

(FONSECA, 2012, p. 34). 

 

De acordo com a professora, as aprendizagens desenvolvidas são 

“Várias, como o desenvolvimento da oralidade, a imaginação o 

raciocínio lógico de ideias, percepção, o reconhecimento da linguagem 

escrita, entre outros” (Fala da professora). 

Durante a entrevista, perguntamos se a roda de história pode 

incentivar os alunos a se tornarem futuros leitores. A professora 

respondeu com convicção: “Sim, pois a experiência contínua, 

organizada e intencional de ouvir histórias, desenvolve 

comportamentos leitores e aproxima as crianças com o mundo 

encantado da leitura” Durante a conversa com os alunos houve o 

seguinte questionamento: Vocês acham que ouvindo e recontando 

historias todos os dias vocês irão aprender a ler e se tornar grandes 

leitores de histórias? Os três responderam que “ Sim” e a aluna 3 

citou:“ A melhor forma de aprender a ler é ouvindo histórias, porque as 

atividades são chatas e as histórias são bem legais”. Com isso, nota-se 

que a leitura está de fato presente na sala de aula e que ambos, 

professora e alunos, têm uma percepção positiva da contação de história 

na aprendizagem da leitura. 

Sem dúvida, a função de um contador de histórias requer 

inúmeras atribuições e para buscar resultados positivos na sua prática 

como docente e formador de leitores, é necessário ter algumas atitudes 
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relacionadas ao ato de ler como, por exemplo, socializar junto aos alunos 

a escolha dos livros que serão lidos, fazer comentários sobre a leitura, 

antes, durante e depois, relembrar os trechos que mais chamaram 

atenção tanto do leitor quantos dos ouvintes, fazer relação entre o que 

foi lido e as experiências vividas, fazer comparações com outras obras 

etc. Esses pontos são cruciais para que a prática de leitura tenha um 

verdadeiro significado, como já dizia Gomes (2002): 

 

Estabelecer o diálogo, promover atitudes positivas, 

delegar a voz ao sujeitos, clarificar ideias e expandir 

informações, além de responder dúvidas e apoiar os 

aprendizes na compreensão dos textos, 

caracterizam-se como procedimentos de mediação 

que favorecem a atividade cognitiva dos sujeitos, de 

onde resulta a capacidade de previsão textual, 

inferência, levantamento de hipóteses, julgamento 

estético e, por fim, acertamento e compreensão das 

narrativas(GOMES, 2002, p.12). 

 

Conclusão 

 

Ao longo de todo o trabalho foi possível reconhecer que a prática 

de leitura deve estar dentro das escolas, desde a educação infantil até a 

última etapa da educação básica, uma vez que esta possibilita inúmeras 

descobertas e aprendizados, que irão fazer parte do desenvolvimento do 

aluno. 

 Em se tratando de educação infantil, percebemos a presença de 

um tempo crucial na rotina dos professores, tempo esse que possibilita o 

contato da criança com livros infantis e consequentemente com a 
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literatura infantil, a chamada roda de história. Sendo assim, os 

professores devem fazer desse momento, um hábito, ou seja, que 

realmente aconteça diariamente e que as crianças sintam prazer em 

participar de um momento tão enriquecedor na aprendizagem. Como 

vimos, o professor é o principal mediador desta ação pedagógica, pois é 

ele quem tomará iniciativa de levar e de aproximar a leitura das 

crianças, bem como servirá de espelho para seus alunos. 

Com relação à professora pesquisada, notamos em suas falas 

que ela percebe o momento da roda de histórias como recurso 

pedagógico de incentivo à leitura dos seus alunos, deixando claro, nas 

entrelinhas, sua preocupação e seu empenho para levar conhecimento 

através dessa prática, pois tem a clareza de que as crianças irão 

desenvolver inúmeras habilidades que farão parte do seu 

desenvolvimento. Vale salientar que a professora prioriza o momento da 

história todos os dias, e isso é encantador. Mas será que poderíamos 

generalizar?  Ou podemos chamar essa professora de exceção? Sabemos 

que os professores estão cada vez mais desmotivados, e que a realidade 

das escolas públicas brasileiras está longe de ter profissionais 

estimulados, satisfeitos, que estejam na sala de aula motivados, pois as 

dificuldades são imensas, seja na falta de recursos, nas questões 

financeiras, salas superlotas entre tantas coisas, e isso interfere, sem 

dúvida, no processo de ensino-aprendizagem. 

Com relação à visão dos alunos, observamos que eles têm uma 

real noção do significado do momento de leitura de histórias e relataram 

que precisam dela para ser grandes leitores no futuro, pois no 

entendimento deles, é vendo outro ler que também irão aprender a ler. 

Destacaram ainda que o momento da história é o preferido por eles, pois 

desperta o prazer e a imaginação. 
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Portanto, concluímos que nós, professores, não podemos jamais 

abandonar o momento da roda de histórias em nossa prática 

pedagógica, pois ela é um instrumento eficaz de incentivo à leitura dos 

alunos. 
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 O texto, a seguir, apresenta os resultados de um estudo 

destinado a analisar, compreender e descrever as práticas de leitura na 

sala de aula de uma Escola da rede municipal de ensino da cidade de 

Mossoró/RN que possui um projeto de incentivo à leitura. A 

compreensão de práticas de leitura, nesta pesquisa, está ancorada nas 

ideias de Chartier (1996, p. 78) segundo as quais: 

 

[...] As significações dos textos, quaisquer que 

sejam, são constituídas, diferencialmente, pelas 

leituras que se apoderam deles. Daí, uma dupla 

consequência. Antes de mais nada, dar à leitura o 

estatuto de uma prática criadora, inventiva, 

produtora e não anulá-la no texto lido, como se o 

sentido desejado por seu autor devesse inscrever-se 

no espírito de seus leitores, com toda imediatez e 

transparência, sem resistência nem desvio no 

espírito de seus leitores. Em seguida, pensar que os 
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atos de leitura que dão aos textos significações 

plurais e móveis situam-se no encontro de maneiras 

de ler coletivas ou individuais, herdadas ou 

inovadoras, íntimas ou públicas e de protocolos de 

leitura depositados no objeto lido, não somente pelo 

autor que indica a justa compreensão de seu texto, 

mas também pelo impressor que compõe as formas 

tipográficas, seja com um objetivo explícito, seja 

inconscientemente, em conformidade com os 

hábitos de seu tempo. 

 

 Portanto, as práticas de leitura são antes de tudo práticas 

culturais produtoras de sentidos e significados. Sentidos e significados 

estes diversos e cambiantes segundo as épocas e os leitores. 

 

Ao compreendermos a leitura como prática cultural 

que possibilita produções e apropriações 

diferenciadas, de acordo com cada sujeito e o 

contexto de sua realização, podemos pensar que o ato 

de leitura não se dá apenas na relação direta do 

sujeito leitor alfabetizado com o texto que comunica, 

pois de acordo com Chartier as práticas de leitura se 

estendem para os atos de ler, ver ler e ouvir ler, sem 

que existam hierarquias entre estes atos. 

(PALIARINI, 2014, p. 5). 

 

 Além disto, o conceito de leitura neste trabalho é compreendido 

como um bem cultural, conforme Bourdieu (1996, p. 231), “[...] a cada 

vez que a palavra leitura for pronunciada [...] ela pode ser substituída 

por toda uma série de palavras que designam toda espécie de consumo 
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cultural [...] este consumo cultural, que é apenas um entre outros, tem 

suas particularidades.” O autor ainda completa, “[...] a leitura obedece 

às mesmas leis que as outras práticas culturais, com a diferença de que 

ela é mais diretamente ensinada pelo sistema escolar [...].” 

(BOURDIEU, 1996, p. 237). 

 O projeto de incentivo à leitura “Era uma vez...” tomado como 

referência para este estudo teve início no ano de 2014 e foi implantado 

em todos os anos do ensino fundamental da Escola investigada. Ele foi 

elaborado pela equipe pedagógica da Instituição e avaliado pela 

Secretaria de Educação do Município de Mossoró. Esta iniciativa que 

almeja ser um exemplo de estratégia para alfabetizar na idade certa, 

além de desenvolver o hábito da leitura. Podem ser citados ainda outros 

objetivos específicos, tais como: 

 

Criar momentos de integração entre pais e filhos 

através da leitura; incentivar a leitura de forma 

prazerosa e significativa; compreender que a leitura 

precisa ser interpretada para ser compreendida; 

despertar o interesse pela leitura e incentivar seu 

hábito no dia a dia e estimular a criatividade com a 

imaginação de situações, lugares e paisagens. 

(MOSSORÓ, 2014, s/p). 

 

 A justificativa do projeto enfatiza a criação do hábito de leitura: 

 

A leitura é um dos objetivos básicos do Ensino 

fundamental. Nessa fase, o hábito de ler pode ser 

sistematizado e desenvolvido. Para desenvolvê-lo de 

forma mais criativa e estimulante, desenvolveremos 
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o Projeto de Incentivo à Leitura: Era uma vez..., a 

fim de despertar o prazer da leitura, contribuindo 

para a inserção das crianças em práticas de leitura e 

escrita de modo significativo, objetivando fomentar 

a formação de crianças-leitoras envolvidas em 

práticas sociais e comunicativas essenciais à 

compreensão do contexto sócio-histórico-político 

(MOSSORÓ, 2014, s/p). 

Na metodologia, encontram-se as ações que a escola deve 

promover para a realização do projeto, ou seja, as estratégias para 

alcançar os objetivos estabelecidos e são elas: 

 

Iniciar com uma reunião com os professores para 

esclarecimento sobre o projeto e pedido de 

sugestões de trabalho; visitas semanalmente à 

biblioteca de acordo com o cronograma de cada 

sala; leitura compartilhada com os alunos; leitura 

individual e coletiva; debate em sala de aula sobre 

as histórias lidas; recontar as histórias que mais se 

interessaram; criar textos individuais e coletivos 

com descrição dos personagens; promover concurso 

de contadores de história; festival de leitura; 

premiação dos leitores destaques; representação 

artística através de fantoches e dedoches; produção 

de textos; diariamente incentivar o empréstimo de 

livros através da sacola viajante; oficinas; exposição 

de trabalhos e sugerir aos pais que contem histórias 

aos seus filhos, bem como, pedir aos filhos que 

contem histórias para eles. (MOSSORÓ, 2014, s/p). 
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Os resultados esperados são: 

 

Que os alunos superem as necessidades no processo 

de leitura e escrita, desenvolvendo as habilidades 

linguísticas necessárias a cada ano; disposição e 

motivação pelas atividades realizadas pelos alunos, 

pais e professores; integração família/escola; 

conscientização dos pais sobre a importância da 

participação nas atividades das crianças; 

desenvolver nas crianças o interesse pelo hábito de 

ler e transcrição da escrita como cópia para uma 

escrita mais autônoma, que marca o 

posicionamento de seu autor (MOSSORÓ, 2014, 

s/p). 

 

 Os objetivos do Projeto que serão analisados, neste estudo, são o 

de “incentivar a leitura de forma prazerosa e significativa” e 

“despertar o interesse pela leitura e incentivar seu hábito no dia a dia” 

juntamente com as ações presentes na metodologia de “leitura 

compartilhada com os alunos; debate em sala de aula sobre as 

histórias lidas; recontar as histórias que mais se interessaram e 

diariamente incentivar o empréstimo de livros através da sacola 

viajante”. Já o resultado estabelecido no projeto a ser analisado é o de 

“desenvolver nas crianças o interesse pelo hábito de ler”(MOSSORÓ, 2014, 

s/p). 

 

1 – Metodologia 
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 Esse estudo caracteriza-se como um estudo de abordagem 

qualitativa e para a obtenção das informações foram realizadas 

observações na sala de aula e conversas informais com as crianças e a 

professora do primeiro ano do ensino fundamental de uma Escola da 

rede municipal de ensino da cidade de Mossoró/RN tendo como base as 

práticas de leitura e outras vivências com a literatura infantil nas suas 

rotinas. O critério de seleção desta Escola como campo empírico se deve 

ao fato de que ela possui um projeto de incentivo à leitura, conforme 

mencionado, e uma de suas ações, denominada SacolaViajante, 

possibilita às crianças levarem para casa livros e materiais impressos 

para ler junto com a família. Portanto, o objetivo principal deste estudo 

é compreender como acontecem as práticas de leitura no âmbito da sala 

de aula quando essas crianças chegam à Escola após levarem a Sacola 

para casa. 

 Embora a Sacola Viajante seja realizada em todos os anos do 

ensino fundamental nesta Escola, a escolha pelo primeiro ano de ensino 

se deu pelo fato de que nele estudam crianças que se encontram na fase 

de alfabetização e, portanto, ainda necessitam do acompanhamento dos 

adultos para ler histórias. Os resultados serão apresentados a seguir 

utilizando nomes fictícios. 

 

2 – Resultados e Discussões 

 

 A dinâmica diária com a Sacola Viajante é a seguinte: cada 

criança, por ordem alfabética, tem a oportunidade de levar a Sacola e 

trazer no dia seguinte para que outra criança possa fazer o mesmo e, 

assim, sucessivamente. A Sacola contém, em média, oito livros de 

literatura infantil, além de outros tipos de textos como recortes de jornal 
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e um gibi. São livros do gênero narrativo adequados à idade das crianças 

com temáticas questionadoras como o bullying e atrativas como os 

clássicos infantis em uma nova roupagem, por exemplo. Além de todos 

contarem com o recurso de belas ilustrações, os livros são ideais para 

leitura compartilhada e para o leitor iniciante. O livro mais antigo data 

de 2003 e o mais recente de 2012. 

 A escolha dos livros, para serem incluídos na Sacola, é feita pela 

professora e pelas crianças que sugerem os livros que gostariam de levar 

para casa. Na sala, todos os dias a professora convida a criança que 

levou a Sacola no dia anterior para que possa contar ou ler a história de 

que mais gostou para os colegas. Este momento promove não apenas o 

estímulo, mas também a socialização. Depois que a Sacola é levada por 

toda a turma, os livros são trocados e tudo começa novamente. 

 No início das observações, das vinte e cinco crianças da sala, que 

têm entre seis e sete anos, oito sabiam ler e as outras dezessete ainda 

não o faziam. Entre as dezessete, quatro não sabiam ler nada e até 

mesmo não conseguiam reconhecer algumas letras do alfabeto, segundo 

a professora. No final das observações, mais três crianças conseguiram 

ler. Assim sendo, a turma chegou ao final do ano letivo com onze alunos 

sabendo ler. 

 A professora, no decorrer do período das observações, de 

maneira aleatória e não mais por ordem alfabética como no início do 

projeto, entregava a Sacola Viajante ao final de cada dia a uma criança 

e, no dia seguinte, aquela que tinha levado a Sacola para casa iria contar 

para a turma a história que mais tinha gostado. Antes da contação, a 

professora perguntava se ele (a) tinha lido e com quem o tinha feito. Na 

sala, existiam crianças que levavam a Sacola e que na hora da contação 

não liam e, sim, contavam a história para os colegas na sala, como 
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Matheus, Marcos e Maria Eduarda.Estas crianças não sabiam ler, mas, 

conseguiam contar a história inteira apenas observando as ilustrações. A 

leitura de imagens é uma leitura tão rica quanto a de palavras. A leitura 

de imagens precede à leitura do escrito. Cademartori (2010, p. 34) 

enfatiza que “não podemos esquecer que elas [as crianças] se tornam 

leitoras de imagens, antes mesmo de serem leitoras de palavras, 

fundamental é o papel que exerce, na ampliação da expressividade da 

obra, o texto visual ou as ilustrações que acompanham o texto”. 

 Matheus e seu irmão Marcosleram o mesmo livro quando 

levaram a Sacola. Os dois contaram a história e, em casa, leram com um 

adulto, que era alguém de sua família. 

 

Pesquisadora: - Matheus e aí? Você leu os livros? 

Matheus: - Aham. 

Pesquisadora: - Seu pai ou sua mãe leu com você? 

Matheus: - Meu pai leu pra mim ontem à noite. Ele 

disse: ‘Matheus vamos ler’. 

Pesquisadora: - Como foi? Você gostou? 

Matheus: - Gostei, gostei mais do Gato Pirado. Ele é 

muito doidão. 

Pesquisadora: - Doidão? Oh! Quero saber de tudo 

quando você for contar a história. Estou curiosa. 

Matheus: - (Risos). 

Como a turma está se comportando de forma 

indesejável durante a contação de histórias, propus 

que a turma sentasse no chão em círculo e que 

Matheus não só lesse a história, mas mostrasse as 

ilustrações e que, para isso, chegasse mais perto dos 

colegas. Foi um momento proveitoso embora 
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algumas crianças ainda não tenham o hábito de 

ouvir o colega e aproveitar este momento. 

Após todos estarem em roda, a professora pede para 

que Matheus conte a história que mais gostou. Ele 

estava com dois livros fora da Sacola: Chapeuzinho 

Vermelho e o Gato Pirado e escolheu o último para 

contar. Ele começou falando baixinho, dizendo o 

título da história e eu pedi para que ele levantasse e 

fosse mostrando a história para os colegas. 

Matheus: - (Mostrando a imagem do gato vestido de 

leão) Aí, o gato pirado sonhou que era um leão. 

Pesquisadora: - O quê? Um leão? (Tentado interagir 

e estimular para que contasse com entusiasmo 

motivando os colegas). 

Desta forma, contando e mostrando as imagens as 

crianças prestaram mais atenção à contação. 

(Diário de Campo, 17º Dia de Observação, 

04/11/2014). 

 Outro exemplo é o de Maria Eduarda que também não sabe ler 

e, quando levou a Sacola Viajante para casa, afirmou ter lido sozinha. 

Como não sabe ler, a criança ao dizer que leu quis se referir à tentativa 

de compreender a história pelas ilustrações. Na hora da contação, ela 

contou para os colegas a história inteira. 

 

Pesquisadora- Maria Eduardatrouxe a Sacola? 

Mª Eduarda: - (Com cara de espanto) Valha a 

Sacola! Minha mãe nem me entregou. (Nesse 

momento, a mãe dela aparece na porta com a 

Sacola). 

Pesquisadora: - Você leu? 

Mª Eduarda: - Li! Li o Gato Pirado. 
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Pesquisadora: - Com a sua mãe ou sozinha? (Ela 

ainda não sabe ler e para comprovar o que ela 

estava falando pedi que lesse um trecho para mim, 

mas ela não conseguiu. Ela falava baseando-se nas 

imagens, o que não deixa de ser uma leitura). 

Mª Eduarda: - Sozinha. Ninguém me ajudou. 

Pesquisadora: - Tá certo, você leu mais algum? 

Mª Eduarda: - Esse também. (Retirando da Sacola o 

livro: Que confusão Seu Adão!). 

[...] Na sala, Mª Eduarda contou a história muito 

bem, levando em consideração que ela não leu e nem 

teve alguém que a ajudasse. Contou a história do 

Gato Pirado olhando para as ilustrações, mostrando-

as aos colegas, em um tom de voz bom, e os colegas 

cobravam que ela mostrasse as imagens quando ela 

esquecia. Especialmente as crianças da frente 

interagiram bastante quando Mª Eduardaestava 

contando a história. (Diário de Campo, 19º Dia de 

observação, 06/11/14). 

 

 As crianças que ainda não sabiam ler, contavam a história com 

um entusiasmo que apenas a leitura do texto escrito não era capaz de 

despertar no ouvinte. Segundo Abramovich (1997, p. 24), “ouvir 

histórias é viver um momento de gostosura, de prazer, de divertimento 

dos melhores [...]. É encantamento, maravilhamento, sedução [...]. O 

livro da criança que ainda não lê é a história contada”. No caso de 

Matheus e Marcos, os momentos de prazer foram vivenciados tanto na 

família quando ouviam as histórias pela mãe, por exemplo, quanto na 

sala de aula quando contavam para os colegas sorrindo. O sorriso 

significava, naquele momento, satisfação e alegria. 
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Colomer (2007), em seu livro sobre a leitura literária na Escola, 

discute sobre o tema e defende que o contato com a literatura deve 

existir desde cedo e afirmando que: 

 

O itinerário infantil das leituras, iniciado na 

primeira infância, amplia-se à medida que as 

crianças crescem. Mas isso não significa que elas 

tenham que esperar a chegada de algum momento 

determinado de sua formação para desfrutar da 

experiência literária. Ao contrário, é a sua 

participação em um ato completo de comunicação 

literária o que lhes permite avançar por esse 

caminho. (COLOMER, 2007, p. 60). 

 

 Na sala, existiam ainda crianças que, na hora da contação 

costumavam ler a história, como Aline, Rafaela e Amanda, por mais que 

as crianças soubessem contar sem necessariamente ler, na hora que 

eram chamadas à frente não se desprendiam do livro e do texto escrito. 

A explicação para esta ação talvez se deva ao fato de que como já sabem 

ler, as crianças sentem a necessidade de mostrar isto lendo, provando 

que conseguem ler o que está escrito. 

O momento de contação seja por um adulto ou uma criança é 

muito importante, porque como afirma Abramovich (1997, p. 16): 

 

Ah, como é importante para a formação de qualquer 

criança ouvir muitas, muitas histórias... Escutá-las é 

o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser 

leitor é ter um caminho absolutamente infinito de 

descoberta e de compreensão de mundo... 
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 Aline queria sempre levar a Sacola Viajante, mas, isso 

impossibilitava que outras crianças levassem. Cada criança tem a 

oportunidade de levar, inicialmente, uma vez a Sacola, só depois que 

todas levam, a professora troca os livros e começa tudo novamente. A 

ida à biblioteca mudou essa situação porque Aline começou a pegar 

livros emprestados com mais frequência para ler e, assim, não impedia 

que outra criança levasse a Sacola. 

 Outra criança, Amanda, que chegou até a pedir para levar a 

Sacola, embora bastante tímida e com receio de que a professora 

negasse o seu pedido, aproximou-se da professora e disse: 

-“Professora, me deixe levar” (baixinho, referindo-se 

à Sacola). 

- Lucas disse: ‘mas num é a ordem do 

ABC?’referindo-se à ordem do alfabeto. - A 

professora disse: ‘era, Lucas, mas, está diferente 

agora para variar. Estou escolhendo de forma 

aleatória’”. (Diário de Campo, 7º Dia de observação, 

13/10/2014). 

 

“Ao conversar com Amanda, a aluna que levou a 

Sacola, ela disse que leu todos os livros da Sacola 

com exceção do jornal. 

Amanda: - Nem deu para eu contar a história na 

quinta. 

Pesquisadora: - Por quê? 

Amanda: - Porque nos tínhamos que ir pro SESC. 

Pesquisadora: - Você gostou mais de qual história? 

Amanda: - De Chapeuzinho vermelho, o Gato pirado 

e Que confusão, seu Adão!. 
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Pesquisadora: - Você leu só? 

Amanda: - Li. 

Pesquisadora: - Sua mãe não leu? 

Amanda: - Não, eu li só. 

Ao insistir para saber mais sobre se sua mãe lia 

para ela, Amanda disse que ela lia, mas, aparentou 

que ela só queria corresponder positivamente às 

minhas perguntas. 

Amanda: - Eu queria ter uma biblioteca em casa. 

Pesquisadora: - Mas você pode levar livros da 

biblioteca daqui todos os dias, sabia? 

Amanda: - (Sorri) Mas eu tenho vergonha de pedir à 

tia. 

Pesquisadora: - Mas, por quê? Não há por que ter 

vergonha. 

Na sala, existe um Cantinho da Leitura com vários 

livros, não necessariamente as crianças precisam ir 

à biblioteca. A primeira coisa que a professora faz 

quando chega à sala é retirar os livros do armário e 

arrumá-los no Cantinho da Leitura. Desde o início 

das observações, nenhuma criança pegou um livro 

do Cantinho da Leitura. 

Perguntada se tinha livros em casa e ela disse que 

não. (Diário de Campo, 8º Dia de Observação, 

20/10/2014). 

 

 Quando Amanda levou pela segunda vez a Sacola Viajante, foi 

possível que a criança contasse para a sala uma das histórias, o que não 

tinha acontecido da primeira vez. 
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Amanda assim que chega já coloca a Sacola sobre a 

mesa e retira um livro, lê alguns trechos e diz para 

mim: ‘É tão engraçado esse livro’, referindo-se a Que 

confusão, Seu Adão! Vira para a colega do lado, 

retira da Sacola mais dois livros e diz: ‘Estou em 

dúvida de qual contar’. 

Pesquisadora: - Amanda, como foi levar a Sacola? 

Amanda: - Ah! eu gostei (risos). Eu li esses três, olhe 

(mostrando os livros – Que confusão, Seu Adão!/ 

Chapeuzinho Vermelho e O Gato Pirado). Eu não li os 

outros porque eram muito grandes, olhe (apontando 

para os outros livros que tem o texto escrito maior 

que os que ela havia lido) e eu vou contar Que 

confusão, Seu Adão! Porque quase todo mundo já 

contou Chapeuzinho Vermelho e O Gato Pirado. 

Pesquisadora: - (Pedi para olhar a Sacola e depois 

devolvi, mas antes perguntei) E esse aqui? 

(apontando para um dos livros que ela não tinha 

mostrado). 

Amanda: - É só de olhar esse, não de ler. 

Pesquisadora: - Mas você olhou? E o gibi? 

Amanda: - Olhei. E o gibi eu não li, era muito chato. 

[...] Amanda leu a história que mais gostou. Ela leu 

em um tom de voz baixo. Foi impossível todos os 

colegas ouvi-la, tanto eu, quanto a professora 

orientávamos para que ela lesse mais alto e que 

mostrasse as imagens aos colegas. Com esforço, a 

criança mostrava as imagens aos colegas [...]. 

(Diário de Campo, 18º Dia de Observação, 

06/11/2014). 
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As práticas de leitura que aconteciam cotidianamente na sala 

incitavam muitas emoções, pois como afirma Abramovich (1997, p. 17): 

 

É ouvindo histórias que se pode sentir (também) 

emoções importantes, como a tristeza, a raiva, a 

irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a 

insegurança, a tranquilidade, e tantas outras mais, e 

viver profundamente tudo o que as narrativas 

provocam em quem as ouve [...] Pois é ouvir, sentir 

e enxergar com os olhos do imaginário! 

 

 A respeito das contribuições das práticas de leitura e da 

literatura, Colomer (2007, p. 20) diz que “[...] a contribuição da 

literatura na construção social do indivíduo e da coletividade não apenas 

é essencial, mas simplesmente inevitável”. 

 Na sala, existiam ainda crianças que precisavam da ajuda dos 

pais para ler as histórias pelo fato de ainda não o saberem. É o caso de 

Raul, que é deficiente visual e ainda não sabia ler, e Douglas, que não 

sabia ler, mas, sua mãe o ajudava. 

 Com Douglas, a experiência foi da seguinte forma: 

 

Após o toque de entrada, algumas crianças estão 

sentadas e uma delas é Douglas. A criança toma a 

Sacola Viajante das mãos da mãe e põe no colo 

começando a retirar livros, um por um. O seu colega 

do lado, Carlos, é com quem Douglas fala sobre os 

livros. 

Douglas retira calmamente um livro, põe a Sacola 

de um dos lados da mesa e do outro coloca o livro e o 
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abre. Ao passar cada folha, comenta algo com 

Carlos que está olhando um pedaço de papel e não 

sabe para o que olhar. Nesse momento, Aline se 

aproxima dos dois e Douglas compartilha o que 

estavam falando apontando para uma das páginas 

de um dos livros. A menina sorri e se afasta, 

observando os dois agora com um pouco de 

distância. Chega a se aproximar outra vez, folheia o 

livro como se dissesse que em outra página tinha 

algo interessante e depois se afasta e volta para sua 

carteira [...]. Douglas folheia e compartilha com 

Carlos vários livros. É notável a alegria e o 

entusiasmo ao falar e olhar os livros. 

A professora chega, abaixa-se junto a Douglas e 

pede para que ele leia alguns trechos para ela. Ele 

soletra algumas sílabas e consegue ler poucas 

palavras. A criança guarda os livros na Sacola e a 

aula começa. 

Pesquisadora: - E, aí, Douglas você gostou de levar a 

Sacola? 

Douglas: - Gostei. 

Pesquisadora: - Você estava mostrando a Carlos? 

Douglas: - Não. (Com cara de quem não fez nada). 

Pesquisadora: - Eu vi você mostrando as histórias a 

ele. 

Douglas: - Ah sim! Eu estava só mostrando. 

Pesquisadora: - Você já sabe ler? 

Douglas: - Não. Minha mãe que leu. 

Pesquisadora: - Leu quantos? 

Douglas: - Leu todos. 
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Pesquisadora: - Quando você chegou em casa pediu 

a sua mãe? 

Douglas: - Não, ela que disse que ia ler de noite 

quando eu fosse dormir. 

Pesquisadora: - Então, ela leu todas as noites? 

(Referindo-se ao fim de semana já que Douglas 

levou a Sacola na sexta-feira). 

Douglas: - Foram todas as noites até eu pegar no 

sono. 

Pesquisadora: - Ah, entendi. E qual você mais 

gostou? 

Douglas: - De Chapeuzinho vermelho. 

Pesquisadora: - Você tem livros em casa? 

Douglas: - Tenho um monte que a tia da creche me 

deu. 

Pesquisadora: - E são de quê? História? 

Douglas: - Não, de tarefa. 

Pesquisadora: - Mas, e de história? 

Douglas: - Tenho um. 

Pesquisadora: - E sua mãe o lê para você? 

Douglas: - Não. 

Pesquisadora: - Mas, você o folheia? 

Douglas: - Uhum. (Balançando a cabeça 

afirmativamente). 

A professora convida Douglas para contar a história 

para a turma. Douglas vai à frente e põe o livro na 

cara e começa a contar a história como se estivesse 

lendo, só através das imagens a criança contava a 

história como se estivesse lendo cada trecho. A 

professora ficou o tempo todo tirando o livro do 

rosto dele e dizia: ‘Douglas baixe o livro para que 
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vejam seu rosto’. Douglas é bastante tímido e fala 

muito baixo. (Diário de Campo, 16º Dia de 

Observação, 03/11/14). 

 

 Em determinado dia das observações, a socialização das 

histórias não estava sendo levada a sério pelas crianças. Em quase todas 

as contações de um colega, os demais não prestavam atenção. A 

organização da turma não favorecia para que este momento acontecesse. 

A turma ficava nas suas carteiras conversando com o colega do lado, 

enquanto o colega estava à frente da turma de pé, contando ou lendo a 

história que mais chamou sua atenção. Quando foi proposto que a turma 

se sentasse no chão e ficasse mais próxima para que todos pudessem ver 

as ilustrações, a atividade ficou mais proveitosa e agradável. A estratégia 

do círculo funcionou melhor. Então, me propus a contar uma história do 

Cantinho da Leitura que existe na sala. Foi uma tentativa de despertá-

los para este espaço. 

 

Outro fato interessante percebido hoje foi que Diego 

viu Aline lendo os livros e pegou um que estava sobre 

a mesa. Aline, ao perceber, imediatamente tomou 

para si. 

- ‘Diego, pegue um do Cantinho da Leitura’. (Digo-

lhe, vendo tudo de longe). 

Ele se dirigiu ao Cantinho da Leitura e pegou um 

livro. Ainda não tinha visto Diego pegar um livro. 

Isso é um bom sinal. Ele ainda se virou para trás, 

colocou o livro em cima da mesa de Bruno e 

começaram a conversar sobre algumas ilustrações 

do livro. (Diário de Campo, 17º Dia de Observação, 

04/11/2014). 
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Depois, ainda na roda, pedi para contar uma 

história: ‘Quem tem medo do ridículo?’de Ruth 

Rocha. A história é um poema rimado e bem 

ilustrado. Li, pausadamente, e com olhares para as 

crianças brinquei com a voz procurando chamar a 

atenção das crianças. Funcionou. Eles, em sua 

maioria, pararam para me ouvir. (Diário de Campo, 

17º Dia de Observação, 04/11/2014). 

 

 Ainda no mesmo dia, já foi possível ver crianças indo até o 

Cantinho da Leitura, buscar livros. A partir daí, em quase todos os dias 

até o fim das observações, sempre que possível alguma criança fazia 

isso. 

 Depois desse dia, a professora, algumas vezes, se utilizou do 

círculo para a contação das histórias. 

 

Hoje, a professora fez um círculo para contar uma 

história. Antes de começar a contar, a professora 

falou sobre as unidades de medida, assunto de 

matemática, e que o assunto estaria presente na 

história ‘Quem vai ficar com o pêssego?’. A história 

fala dos animais que queriam conseguir o pêssego 

pelas suas qualidades: a que tem a maior altura 

(Girafa) ou o que era mais pesado (Rinoceronte). 

[...] A organização em círculo realmente possibilita 

que mais crianças prestem atenção na história, 

embora algumas delas não prestem atenção de jeito 

nenhum (Bruno, Guilherme, Diego e Gabriel). A 

mudança na forma de contar para essas crianças 

não influencia, mas o importante é que as crianças 
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que realmente querem ouvir se aproximam da 

professora enquanto os colegas que não querem 

ouvir ficam afastados conversando e quando estão 

sentados como de costume não escutam por causa 

dos quatro colegas que ficam se levantando e 

correndo na sala. (Diário de Campo, 24º Dia de 

Observação, 17/11/2014). 

 

 

A forma de contar uma história é muito importante. 

Abramovich (1997, p. 18) defende que “para contar uma história – seja 

qual for – é bom saber como se faz. [...] É ela que equilibra o que é 

ouvido com o que é sentido, e por isso não é nem remotamente 

declamação ou teatro... Ela é uso simples e harmônico da voz.” E 

prossegue: “antes de ser lido para as crianças, o livro precisa ter sido 

lido pelo narrador.” (ABRAMOVICH, 1997, p. 20). Tanto a professora 

quanto a criança que conta/lê a história, devem atentar para quem a 

escuta. As crianças, como são pequenas e não entendem ainda como 

contar uma história, são orientadas pela professora a mostrar as 

ilustrações aos colegas, por exemplo. 

 

Considerações Finais  

 

 As práticas de leitura na Escola devem ser planejadas e 

desenvolvidas com estratégias que despertem o interesse no leitor, no 

ouvinte ou no contador, que os encante, tornando a leitura algo 

prazeroso e não uma tarefa escolar. Os projetos de incentivo à leitura 

tendem a surtir efeito se desenvolvidos com uma boa dose de 
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criatividade e uso de diferentes estratégias para despertar o interesse 

pela leitura em todos. 

 Neste estudo, as crianças que ouviram as histórias sentiram 

prazer nesta ação quando aquela que estava contando provocava a 

curiosidade, o interesse. Outras vezes, as crianças que escutaram se 

sentiram inquietas ou desinteressadas pela história simplesmente 

porque não conseguiram ouvir quem lia ou contava. Vale ressaltar 

ainda, baseando-se nos comportamentos observados durante esses 

momentos, que as histórias contadas provocaram mais emoções nos 

ouvintes do que as lidas. Observou-se, ainda, que as histórias contadas 

ou lidas em círculo obtêm mais êxito do que quando a socialização das 

leituras é feita com a sala arrumada com as carteiras enfileiradas. 
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 No Brasil, a produção de pesquisas com foco na primeira 

infância vem despertando o interesse e ganhando relevo nas últimas 

décadas, sobretudo nas relações entre as vivências nos primeiros anos 

de vida e no desenvolvimento do sujeito. 

 Investimentos na área da Educação Infantil surgem como 

estratégias no sentido de obter maiores ganhos sociais e econômicos 

superiores aos gerados por qualquer outro tipo de investimento. Tais 

estratégias garantem uma vida mais plena para toda criança de qualquer 

ambiente socioeconômico, possibilitando uma infância mais feliz, 

inclusive assegurando maior resultado na educação escolar, ou seja, 

melhor desempenho no Ensino Fundamental e Médio e reduzindo 

gastos posteriores em programas sociais, conforme o que diz o Plano 

Nacional pela Primeira Infância (2010). 

                                                 
1Pesquisa em andamento do curso de Mestrado em Ciências da Educação pela 
Universidad de la Integraciõn de las Américas - UNIDA. 



PERSPECTIVAS TEÓRICAS E REFLEXÕES PEDAGÓGICAS 

 252 

Para tanto, dentre os direitos e as políticas voltadas à infância, 

acreditamos que para um desempenho satisfatório na educação escolar é 

preciso que se invista dentro e fora das escolas em espaços que 

promovam a formação leitora da criança, considerando-se a necessidade 

de compreender a leitura como um exercício linguístico, pois é através 

da língua e na língua que o homem se comunica com o outro, que 

transfere suas emoções, desloca sentimentos, pensa, constrói, reconstrói 

significados, situa-se e dá sentido a sua vida (INSTITUTO C&A, 2007). 

Nessa perspectiva, ler um texto é produzir uma nova experiência 

de vida. À medida que o sujeito lê, torna-se um leitor consciente, 

autônomo e crítico para repensar o real, reconstruir outras experiências, 

promover a leitura de mundo como um conceito amplo que o leva a 

entender sua vida na relação com o mundo, fazendo a ponte entre a 

linguagem e o pensamento, como preconizado por Paulo Freire, 

educador e filósofo.   

 A leitura literária, nesse contexto, destaca-se com o propósito de 

ratificar a sua importância e a necessidade de se promover a sua 

democratização junto à Educação Infantil, através da dinamização de 

espaços e ambientação apropriados para o acesso e uso do livro, dentro e 

fora do espaço escolar, com o intuito de oferecer subsídios e incentivar 

os professores que desejam desenvolver ações de incentivo à leitura.     

Sendo assim, a questão da formação leitora em instituições 

infantis, sobretudo na pré-escola, está posta para todos os leitores e 

escritores. Diante disso, considerando as práticas de leitura literária 

vivenciadas, perguntamos: Quais os comportamentos leitores 

construídos por crianças do Centro Municipal de Educação Infantil 

Profª. Marilanda Bezerra de Paiva (CMEI) em Natal/RN? 
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 Diante do problema, apontamos a leitura literária como 

possibilidade do leitor realizar a sua própria leitura, sem ancorar-se em 

nenhum motivo, mas levado pelas razões que o movem a ler: 

necessidade, comodidade e prazer. O leitor, um sujeito que faz desta seu 

autorretrato, que aos poucos vai se constituindo pelas mãos de outros, 

etc. 

 Justificamos tal estudo na medida em que a leitura literária é 

muito pouco explorada nos espaços de Educação Infantil, constituindo-

se em uma área de pesquisa fértil, envolvendo as práticas de leitura 

vivenciadas, as diferentes formas de apropriação deste tipo de leitura, 

entre outras. 

Finalmente, esta pesquisa propõe refletir justamente sobre os 

comportamentos leitores de crianças construídos a partir das práticas de 

leitura literária no espaço infantil, buscando analisar crianças da pré-

escola do CMEI Marilanda Bezerra de Paiva, localizado no bairro 

Guarapes, zona Oeste do município de Natal. 

  

1 – Metodologia 

 

A metodologia utilizada neste trabalho se constitui em um 

estudo de caso pelos princípios da abordagem qualitativa da pesquisa, 

caracterizando-se exploratória quanto aos objetivos propostos, 

adotando-se como procedimentos metodológicos o método indutivo e as 

técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, observação 

participante, questionário para a análise dos dados, entrevista 

semiestruturada, testes e videogravação. 

Na pesquisa bibliográfica em andamento são consultados 

autores com reconhecida contribuição no que se refere à temática da 
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pesquisa, tais como:Lerner (2002), Cavalcanti (2002) Amarilha (2007), 

Jolibert (1994),  Cruz (2008) Krammer (2002), dentre  outros,  para 

melhor compreender a dinâmica da leitura literária a partir dos critérios 

dos comportamentos leitores construídos por crianças da pré-escola, 

sugeridos por Lerner e Cavalcanti. 

Nesse sentido, referindo-se a uma pesquisa que envolve a escuta 

dos sujeitos, sobretudo a escuta de crianças, buscamos acrescentar 

novos conhecimentos sobre as especificidades do contexto infantil, 

escolhendo um método de investigação que proponha autenticidade ao 

trabalho e que esteja ao alcance das crianças, representando-as o mais 

próximo possível de suas realidades.   

Para tanto, faz-se necessário um olhar diferenciado do 

pesquisador e sua aproximação com as crianças, o estabelecimento de 

diálogos, onde as vozes destas sejam solicitadas nas diferentes situações 

escolares e através de diferentes formas de linguagens.   

Em se tratando de uma pesquisa em andamento que envolve a 

escuta de um grupo específico de crianças e suas professoras sobre os 

comportamentos leitores em relação à formação leitora na educação 

infantil, demanda um olhar minucioso, uma vez que as ações e 

interações dos diferentes sujeitos se evidenciam. 

Desse modo, o estudo traz à discussão procedimentos 

metodológicos voltados para o trabalho com as crianças, dando-lhes a 

condição de sujeitos falantes e pensantes, sem que suas identidades 

verdadeiras sejam exibidas, conforme adverte Krammer (2002) em 

estudo sobre a autoria e autorização em pesquisas com a criança. 

Para desenvolver o estudo de caso único, escolhemos 3 

educadoras e 60 crianças de turmas do Nível IV, com idades de 5 anos, 

do turno matutino, do CMEI Profª. Marilanda Bezerra de Paiva, no qual 
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a pesquisadora obtivesse fácil e rápido acesso aos sujeitos da pesquisa, 

visto que dessa forma podemos chegar a uma maior profundidade no 

tema pesquisado.   

O instrumento utilizado na pesquisa com os educadores será um 

questionário com 10 perguntas abertas, entregue pessoalmente, com a 

intenção de compreender os elementos que permeiam as práticas de 

leitura literária realizadas. 

Quanto aos instrumentos utilizados pelas crianças, a entrevista 

semiestruturada coletiva, a videogravação e os desenhos, levamos em 

consideração a recomendação de Silva, Barbosa e Kramer (2008 apud 

CORDEIRO; PENITENTE, 2014, p. 70) ao defenderem a escuta da 

criança: 

 

Esse aprender de novo a ver e ouvir, a ficar 

afastado, participar, anotar, a interagir enquanto 

observa “se alicerça na sensibilidade e na teoria e é 

produzido na investigação, mas é também um 

exercício que se enraíza na trajetória vivida no 

cotidiano”. Assim, ao pensarmos em uma proposta 

que privilegie uma metodologia de pesquisa com 

crianças, há que se considerar a sua experiência 

social. 

 

Portanto, essa escuta será registrada através das falas e de 

desenhos das crianças referentes aos seus comportamentos leitores. 

Quanto ao grupo de pais das crianças pesquisadas, será utilizada 

a técnica de grupo focal, uma das várias modalidades de entrevista em 

grupo, no qual os participantes discutem entre si acerca de um 

determinado tema, conforme Borges e Santos (2005). Assim, levaremos 
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ao grupo uma discussão sobre como as crianças se comportam frente às 

possíveis situações de leitura vivenciadas na família. 

Nesse sentido, a coleta de dados do estudo de caso será realizada 

em três etapas no sentido de responder aos objetivos propostos, 

descritas a seguir. 

• Primeira etapa: Consistirá na entrega dos questionários aos 

educadores sobre as práticas de leitura literária realizadas em 

sala de aula com o intuito de responder aos quatro objetivos 

propostos. 

• Segunda etapa: Consistirá na observação vídeo gravada em 

sala de aula a partir de três momentos: No primeiro, faremos 

uma observação inicial, denominada de pré-teste, dos 

comportamentos leitores das crianças expostas a livros de 

literatura infantil diversificados, jogos e brinquedos, 

observando-se as atitudes dos pequenos na escolha da atividade 

a ser realizada. Esse momento coaduna-se com o quarto 

objetivo, sobre o comportamento leitor da criança. No segundo 

momento, denominado teste, solicitaremos às educadoras 8 

práticas de leitura literária em sala de aula para serem 

analisadas posteriormente, atendendo aos terceiro e quarto 

objetivos da pesquisa, focando na análise de como essas práticas 

são realizadas e se conseguem envolver e construir nas crianças 

comportamentos leitores a partir dos critérios estabelecidos por 

Lerner (2002) e Cavalcante (2002). No terceiro e último 

momento, caracterizado como pós-teste, retomaremos a mesma 

situação do pré-teste (primeiro momento) no sentido de 

observar se após as práticas de leitura literária as crianças 

adquirem novos comportamentos leitores, como, por exemplo, 
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aqueles que mais optam por escolher livros, ou se permanecem 

com as mesmas escolhas. Esse último momento corresponde ao 

quarto objetivo. 

• Terceira etapa: Consistirá na discussão realizada com o grupo 

focal de pais e/ou responsáveis pelas crianças pesquisadas sobre 

se ocorrem e como ocorrem os momentos com as práticas de 

leitura em casa, em consonância com o quarto objetivo do 

estudo. 

Após a coleta de dados, realizaremos a análise e discussão dos 

resultados por meio da classificação dos mesmos de forma sistemática 

através de exame minucioso dos dados, da técnica operacional de 

categorização e tabulação. 

 

2 – Possíveis achados bibliográficos: o início da pesquisa... 

 

 Pensar na educação de crianças pequenas é considerar o seu 

processo evolutivo de forma significativa para o desenvolvimento 

intelectual da sociedade moderna. É acreditar que, na faixa etária 

correspondente à criança entre zero e cinco anos nas creches e pré-

escolas, esta seja sujeito de direitos e que precisa de cuidados especiais. 

Sobre a concepção de infância, Craidy e Kaecher (2001, p. 13) 

afirmam: 

 

Era junto aos adultos e outras com as quais 

convivia que a criança aprendia a se tornar 

membro deste grupo, a participar das tradições 

que eram importantes para ele e a dominar os 

conhecimentos que eram necessários para 

enfrentar as exigências da vida adulta. 
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Nesse sentido, percebemos que há toda uma história que nos 

ajuda a entender as mudanças que ocorrem na educação infantil, 

principalmente sobre a renovação do olhar da sociedade sobre a ideia 

que se tinha da criança e a importância que foi dada ao momento 

específico da infância. 

Hoje, o que percebemos é que a questão da infância, apesar das 

mudanças e das transformações na forma como a criança é concebida na 

sociedade, depara-se com um grande problema que desperta a 

preocupação de todos. Infelizmente, o que podemos notar é a 

banalização da infância, uma vez que uma parcela das crianças é privada 

do seu direito de estudar e brincar, sendo sujeita aos maus-tratos, 

exploração e trabalhos infantis, vivendo nas ruas e estando a mercê das 

drogas, da prostituição infantil, etc. 

Dessa forma, faz-se necessário uma reflexão sobre a criança e a 

questão das múltiplas infâncias numa perspectiva construtivista voltada 

para uma sociedade contemporânea. Nesse caso, é preciso que todos, 

adultos e educadores, possam despertar um olhar especial para as 

especificidades da criança e compreender que ela é um ser em 

desenvolvimento, diferente do adulto e de tudo que este deseja. 

Vale salientar que as leis que garantem à criança o direito à 

educação, à saúde, à brincadeira, à alimentação, ao lazer e outros, não 

devem ficar apenas no papel, como é constantemente presenciado nas 

escolas brasileiras. No Brasil, a infância passou por um processo 

histórico mostrando que houve avanços, mas também retrocessos e 

impasses na sua trajetória educacional. 

 Sobre isso, Machado (1999) faz uma crítica ao ensino da 

educação infantil no Brasil mostrando que muitas vezes as ações 
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praticadas pelas escolas infantis não condizem com o discurso feito 

sobre a importância da educação para crianças nas creches e pré-

escolas. 

 Nesse contexto, podemos perceber que as políticas públicas 

brasileiras para a educação infantil ainda não são suficientes para 

atender as necessidades das crianças nas redes públicas municipais. É 

preciso priorizar o que é importante para a educação brasileira e investir 

no ensino básico das crianças menores. 

Sobre o papel do educador na educação infantil, não se pode 

esquecer que existem diversos fatores que influenciam na constituição 

de um profissional de qualidade, isso não depende apenas de formações 

ou capacitações. É essencial traçar o perfil ideal de um profissional de 

educação infantil. Em primeiro lugar, precisará ter competência 

polivalente, conforme afirma o RCNEI (BRASIL, 2001, p. 41) que: 

 

Ser polivalente significa que ao professor cabe 

trabalhar com conteúdos de naturezas diversas que 

abrangem desde cuidados básicos essenciais até 

conhecimentos específicos provenientes das 

diversas áreas do conhecimento. Este caráter 

polivalente demanda por sua vez, uma formação 

bastante ampla do profissional que deve torna-se, 

ele também, um aprendiz, refletindo 

constantemente sobre sua prática, debatendo com 

os seus pares, dialogando com as famílias e a 

comunidades e buscando informações necessárias 

para o trabalho que desenvolve. 

 

Sendo assim, esses profissionais serão capazes de refletirem 

sobre como estão direcionando suas aulas para as crianças menores, 
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dando-lhes condições de observar, registrar, planejar e avaliar melhor 

seus alunos. Aceitar que o aluno menor é um ser em desenvolvimento, 

que precisa da ajuda de adultos para aprimorar seus conhecimentos e 

fortalecer sua posição enquanto cidadão de direito, muito importante 

para a construção da formação do indivíduo. 

Nesse sentido, podemos afirmar que as crianças podem 

descobrir um universo de aventuras, um mundo só seu, cheio de magia, 

através das páginas de um livro. Para isso, podemos oferecer a leitura 

como uma atividade prazerosa e poderosa, visto que possibilita 

desenvolver a capacidade de criar, proporcionar conhecimentos, bem 

como promover uma nova visão do mundo. Ao manter contato com esta, 

o pequeno leitor estabelece uma relação dinâmica entre a fantasia 

encontrada nos universos dos livros e a realidade encontrada em seu 

meio social. Sendo assim, entendemos que a criatividade, a imaginação e 

o raciocínio se sobrepõem diante deste cenário fantástico, criando um 

palco de possibilidades. 

Cagliari (2002, p. 167) diz que “A escola deve dar chance ao 

aluno de ler segundo a variedade de língua e não obrigá-lo logo na 

primeira leitura no dialeto da escola [...]”. Para transformar a criança em 

leitor competente, como esperamos, é preciso superar a concepção 

escolar da leitura apenas como objeto de ensino e percebê-la como um 

ambiente de descoberta no mundo, onde aquela possa aprender 

espontaneamente a ler leituras propícias ao nível permitido. 

Em outras palavras, para os autores, a formação de leitores em 

grande escala, via escola, só ocorrerá se houver uma política de leitura 

adequada ao leitor. De acordo com Barbosa (1990, p. 123) “Aprender a 

ler é aprender a explorar um texto, lenta ou rapidamente, dependendo 

da intenção do leitor”. 
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Para Lerner (2002, p. 95), cabe à escola fazer as crianças 

participarem de situações de leitura, colocando ao seu dispor acervo, 

mediador e espaço adequados. 

 

[...] Realmente para comunicar às crianças os 

comportamentos que são típicos do leitor, é 

necessário que o professor os encarne na sala de 

aula, que proporcione a oportunidade a seus alunos 

de participar em atos de leitura que ele mesmo está 

realizando, que trave com eles uma relação ‘de 

leitor para leitor’. 

 

 Desse modo, o mediador, ao adotar a posição de leitor, procede 

como se a leitura estivesse orientada por um propósito não didático, ou 

seja, como se a situação vivenciada no texto ocorresse fora da escola. Por 

exemplo, quando este compartilha a leitura de um poema que o deixou 

emocionado ou até mesmo da leitura surpreendente de uma notícia de 

jornal. Assim, o que este propõe é comunicar aos seus alunos alguns 

traços fundamentais do comportamento leitor. 

Nesse caso, é importante destacar que o profissional responsável 

pelo trabalho desenvolvido no espaço da sala de aula, biblioteca escolar 

e/ou sala de leitura precisa estar preparado e sensibilizado para o 

exercício da leitura, além de ter como objetivo difundi-la junto aos mais 

diversos segmentos da população, visando à formação de uma sociedade 

leitora e, consequentemente, mais consciente, mais justa e igualitária. 

Entretanto, tal situação ainda é vista como desafiadora pelos educadores 

que, ao receberem uma formação voltada ao trabalho literário, 

encontram-se em permanente insegurança quanto a sua permanência 

nestes espaços (ARAÚJO, 2011). 
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 É nesse contexto que apresentamos a leitura literária na 

Educação Infantil como espaço privilegiado para motivar e formar 

leitores, entendendo que a linguagem pode ser oferecida em múltiplas 

interpretações e defendendo que o texto literário é matéria criativa e 

reveladora capaz de inquietar prazerosamente alunos e educadores para 

o gosto da leitura, pois a leitura de textos literários permeia todas as 

formas de conhecimento, além disso, a mesma está sempre voltada para 

a condição humana e a serviço da vida. 

 Para isso ocorrer, tomamos como base o que diz Jolibert (1994, 

p. 14) ao se referir ao incentivo à leitura por meio do professor “Não se 

ensina uma criança a ler: é ela quem se ensina a ler com a nossa ajuda (e 

a de seus colegas e dos seus diversos instrumentos da aula, mas também 

a dos pais e de todos os leitores encontrados)”. 

 Assim, a participação do educador, por exemplo, é oferecer 

situações de leitura simultaneamente efetivas e diversificadas, ajudando 

as crianças a questionarem o que está escrito, seja em livros, cartazes, 

letreiros, jornais, etc., pois “ler é atribuir diretamente um sentido a algo 

escrito” (JOLIBERT, 1994, p. 14). Para ler, a criança não precisa decifrar 

nem oralizar, mas questionar o que está de fato escrito, a partir de uma 

necessidade, de um prazer, pois é lendo que nos tornamos leitores, ou 

seja, não aprendemos primeiro para ler depois. Afinal, “lendo nos 

tornamos mais humanos e sensíveis” (CAVALCANTI, 2002, p. 13). 

Cavalcanti (2002) destaca como importante a figura do 

contador de história, do professor que conta histórias, no sentido de 

possibilitar à criança mergulhar no infinito que há dentro dela, no 

mundo de descobertas, de possibilidades, capaz de despertar imagens 

que estimulem as percepções de ver, ouvir e sentir. 
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Nessa perspectiva, ouvir e ler histórias estimula inúmeras ações 

como: desenhar, musicar, sair, ficar, pensar, brincar, escrever, 

representar, imaginar, sonhar, etc., como sugere Abramovich (1997). 

Portanto, é fundamental que o educador que atua nas 

instituições infantis possa desenvolver um trabalho mais consciente com 

o objetivo de melhorar a educação com ações significativas, baseando 

suas práticas em atividades construtivas e que tenham sentido para as 

crianças pequenas, sobretudo na leitura de textos variados, 

considerando que a formação do leitor é um processo contínuo e deve 

ser prazeroso. 

 

Considerações em percurso  

 

Entendemos que a nova concepção da prática educativa de 

professores e daqueles que atuam em salas de leitura e bibliotecas vem 

contribuir com a redefinição do papel social desses espaços no contexto 

educacional, possibilitando à escola a conquista do seu espaço em meio 

a sua comunidade, criando condições concretas para democratizar o 

ensino e a leitura, além de preservar os bens culturais produzidos da 

sociedade. Para Araújo (2011), é fundamental o reconhecimento por 

parte dos gestores de que nesses espaços ocorra um trabalho docente, 

portanto, igualmente importante como aquele praticado em sala de aula. 

Sabemos da importância que a sociedade em geral emprega ao 

incentivo à leitura, portanto, é da escola o papel determinante na 

formação de um leitor que possa se colocar de forma ativa (interativa) 

frente a um texto, sobretudo o literário, considerando que é na 

instituição escolar que muitas crianças, adolescentes e/ou jovens entram 
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em contato pela primeira vez com o mundo literário de forma mais 

sistematizada. 

Até aqui os estudos nos permitem dizer que a formação do leitor 

deve se iniciar na infância, tendo continuidade ao longo da vida, de 

modo que não permita que o sujeito se contente apenas em ser um 

leitor-limite da decodificação somente das palavras, mas um leitor 

comprometido com a leitura, buscando a proficiência, sempre, com 

capacidade de se posicionar criticamente sobre o texto e os fatos nele 

contidos. 
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Este texto, fruto de uma pesquisa autobiográfica de trabalho de 

conclusão do Curso de Pedagogia, versa sobre as contribuições das 

vivências pessoais, escolares e acadêmicas para a construção da 

identidade docente inicial. Após a narrativa escrita das memórias da 

pesquisadora iniciante, através da mediação proporcionada pela 

orientadora, se constituiu o processo de definição das categorias de 

análise que permitiram ler e interpretar o narrado à luz da 

fundamentação teórica. A experiência foi bastante formativa, pois a 

pesquisadora, ainda inexperiente, pôde aprender a se distanciar 

epistemologicamente do seu objeto de estudo para produzir 

conhecimentos sobre ele.Ouso da metodologia autobiográfica permitiu a 

compreensão de como o processo de reflexão e autorreflexão acontece. 

 



PERSPECTIVAS TEÓRICAS E REFLEXÕES PEDAGÓGICAS 

 268 

Pesquisa autobiográfica e formação 

 

A autobiografia, como método de pesquisa, permite tomar as 

narrativas, memórias e reflexões para buscar compreender um objeto de 

estudo. Mesmo resultante de experiências pessoais, o conhecimento 

produzido pelas memórias e histórias de vida possui um valor 

representativo na construção dos sujeitos, assim como os sentimentos 

que perpassam o caminhar desta construção.  

O decorrer da pesquisa revelou como a aprendizagem se 

consolida quando os sujeitos constroem suas reflexões na coletividade. 

As experiências pessoais, escolares e acadêmicas resultantes do vivido, 

construídas no convívio com os grupos dos quais a pesquisadora 

iniciante participou, permitiram-lhe trocar experiências, conhecer 

realidades diversas e construir novos conhecimentos, mostrando que 

cada sujeito do grupo colabora para a aprendizagem já que carrega 

consigo experiências de uma outra coletividade.  Quanto a isto, Josso 

discute: 

 

A intervenção de si pressupõe como possível um 

projeto de si, o que implica uma conquista 

progressiva e jamais terminada de uma autonomia 

de ação, de uma autonomia de pensamento, de uma 

autonomia em nossas escolhas de vida e nosso 

modo de vida. Porque, finalmente, a intervenção de 

si é uma posição existencial que se desdobra no 

cotidiano e não somente em situações ou contextos 

particulares. Ela concerne a todas as esferas da 

nossa existência desde as roupas que nós 

escolhemos usar até os pratos que inventamos, 
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passando pela organização do nosso horário de 

férias e a escolha do lugar, a escolha de nossas 

leituras, filmes, exposições etc. Todas essas 

pequenas liberdades que se escrevem, certamente, 

nas limitações subjacentes como finanças 

disponíveis. As negociações familiares, as ofertas de 

hospedagem, os lazeres, as atividades culturais que 

são marcadores de si no singular plural. (JOSSO, 

2006, p. 12) 

 

Todos os fatores do contexto social são responsáveis pela 

construção identitária. O estudo (auto) biográfico proporciona saberes 

fundamentados em experiências de vida e permite reflexões sobre a 

importância das histórias individuais para o coletivo. Ou seja, a 

subjetividade é singular plural. 

O ato de narrar e a pesquisa autobiográfica proporcionam ao 

sujeito organizar as histórias do vivido, assim como conhecer e dialogar 

consigo mesmo. Por isto, as narrativas autobiográficas são instrumentos 

colaboradores para a prática reflexiva da formação docente. 

A escrita de si configura-se numa atividade 

autoformadora quando o autor toma consciência 

das suas vivências transformando-as em 

experiências existenciais que nos fornecem 

elementos para compreender as diversas etapas 

vividas como experiências de aprendizagem que nos 

conduzem a novos patamares de autonomia no 

sentido de delinear projetos de transformação de si 

diante do que se propõe a ser. (PASSEGGI, 2003, p. 

50)  
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O professor necessita escrever de si, registrar suas práticas para 

que, deste modo, possa socializar-se com os demais, tantos no discurso 

oral quanto no escrito.  

Além da narrativa autobiográfica, também o diário foi um 

instrumento indispensável à construção da pesquisa. Sobre a utilização 

de diários para produção de dados na pesquisa, Barbosa (2010, p. 73) 

afirma que “A vantagem dos diários é exatamente possibilitar o registro, 

a organização e o acesso inteligente às nossas anotações sobre este ou 

aquele campo de nosso interesse, e reordená-las e apropriar-se delas 

conforme o interesse. 

Utilizado como uma ferramenta para historiar os fatos ocorridos 

durante o processo de formação e registrar acontecimentos que tivessem 

relevância para o estudo,sua utilização permitiu o distanciamento e a 

análise epistemológica de cada relato ea compreensão não só dos 

aspectos pessoais, mas do contexto da sociedade no qual se inseriram os 

acontecimentos narrados. 

Na pesquisa aqui apresentada, o reviver dos acontecimentos no 

decorrer da trajetória narrada permitiu a compreensão das escolhas 

relativas à formação pessoal e profissional e suas influências para a 

construção da identidade docente inicial.Para melhor elucidação deste 

processo, a pesquisadora iniciante toma, aqui, a palavra para abordar 

suas vivências formativas e repercussões para a definição de sua 

identidade docente: 

 

Motivações da pesquisa 

O interesse pela temática que se desdobrou, posteriormente, na 

metodologia escolhida para a pesquisa surgiu no terceiro período do 

Curso, no componente curricular intitulado Profissão Docente. A 
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ministrante usou a narrativa autobiográfica convidando os alunos a 

discorrer sobre algumas vivências escolares que influenciaram a escolha 

do Curso, desde a educação infantil até o ensino médio. 

Escrever o trabalho, na ocasião, constituiu-se em um momento 

significativo, pois pude reviver alguns acontecimentos que até então não 

compreendia a sua importância para a construção da identidade 

docente. Os episódios da minha infância e adolescência, as brincadeiras 

e o percurso escolar foram influenciadores para escolher o Curso de 

Pedagogia, pois mostrava-me uma menina e uma jovem com aspectos de 

liderança, espontaneidade, desinibição, características que se 

enraizaram em minha personalidade com o decorrer do tempo. Esta 

percepção se deveu à escrita do trabalho, visto que quando escrevi e reli, 

passei a ter uma nova ótica sobre tais aspectos da minha formação. 

Estreitei minha aproximação com o estudo das narrativas após 

me inserir no Programa de Educação Tutorial – PET Pedagogia7 quando 

pude conhecer uma aluna que, do mesmo modo que eu, percebia a 

relevância das narrativas.  Juntamente com essa aluna, pude distinguir 

que a autobiografia não se constitui apenas do relato íntimo das 

experiências pessoais. Que existe também como um campo de pesquisa 

e produção do conhecimento. 

Posteriormente, durante os componentes curriculares relativos 

aos estágios supervisionados, os professores fizeram uso do registro de 

experiências através de portfólios e diários. Neste período, estava 

realizando a leitura do livro “O Diário de Anne Frank”, que retrata os 

conflitos vivenciados por esta jovem e sua família durante a Segunda 

                                                 
7 O PET, vinculado ao Ministério da Educação – MEC, objetiva incrementar a formação 
dos sujeitos que o integram. O PET Pedagogia possui o compromisso de melhorar a 
qualidade do Curso, assim como tenta proporcionar, aos alunos que não são vinculados, 
uma formação mais adequada. 
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Guerra Mundial. A escrita do diário serviu de refúgio íntimo dos 

horrores da guerra. 

Este livro me proporcionou inspiração para a construção de um 

diário denominado de Mel. Adotei a ideia de Anne, criando Mel como 

uma amiga com a missão de ouvir todos os meus erros e acertos no 

decorrer das experiências da prática educacional desenvolvidas no 

estágio supervisionado. A escolha dos nomes e deve justamente à doçura 

queele propõe, pois somente uma amiga compreensível e doce seria 

capaz de suportar tantas lamentações compartilhadas.  

Observei, na experiência, que o uso do diário como ferramenta 

de registro contribuiu para as reflexões sobre as minhas escolhas com 

intuito de me tornar uma boa profissional, uma professora capaz de, ao 

refletir sobre a própria trajetória, seus acontecimentos positivos e 

negativos, propor maneiras de aprimoramento da práxis docente. 

 

Desafios da formação escolar 

 

Durante a pesquisa de trabalho de conclusão do Curso, ao 

analisar os registros dos diários sobre as vivências pessoais, escolares e 

acadêmicas, compreendi que a formação não se inicia apenas quando 

ingressamos na Universidade, mas que, desde a infância, ocorrem 

situações que vão colaborando para a construção de saberes que 

contribuem para a construção da identidade docente. 

Após um período existencial longo, marcado por experiências 

pessoais e escolares mais “despreocupadas”,minha vivência no Ensino 

Médio foi marcada pela perspectiva de entrar na universidade. Embora 

determinada, temianão alcançar os objetivos traçados, visto que a 

universidade não era, e não é, para todos. Estudar em um Curso de nível 
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superior envolve uma série de fatores, dentre eles a preparação 

psicológica para vivenciar as experiências acadêmicas, os conflitos 

ideológicos, religiosos e culturais. Além disso, o acesso ao ensino 

superior gratuito é restrito, por meio de processos seletivos, já que o 

governo não oferece vagas para todos. 

Neste nível, os alunos necessitam ter sistematizado todos os 

conteúdos vistosna Educação Básica. Para que haja o acúmulo destes, 

são necessários vários elementos, dentre eles, boas escolas, o que 

implica nas condições para que o estudo seja oferecido. Por exemplo, um 

aluno que estuda em escola pública muitas vezes necessita buscar 

complementar a formaçãofora dos muros da escola, já que a mesma nem 

sempre oferece um ensino de qualidade. Essa qualidade implica em uma 

série de fatores dentre eles remuneração, motivações e formação dos 

educadores. Ou seja, aspectos sociais que envolvem todo um contexto. 

Quando não há esses favorecimentos para o estudo, alguns alunos 

aprendem, mas enfrentando sérias dificuldades. Já outros, não 

conseguem. Diante da situação econômica na qual me encontrava, por 

ter estudado quase todos os anos em escolas públicas, compreendia que 

esse acesso também estava restrito para mim. 

 

Experiências pedagógicas anteriores ao Curso de Pedagogia 

 

Antes de ingressar no Curso de Pedagogia, exerci práticas 

educativas na Igreja da qual faço parte, instruindo crianças de 04 a 08 

anos de idade nos conhecimentos bíblicos. Alheia aos conceitos de como 

desenvolver atividades pedagógicas, tive que aprender na prática a 

desenvolver algumas atividades. Percebo que as ações desenvolvidas 
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colaboraram para significativas aprendizagens, já que ensinar me 

permitiu aprender. 

Foi insistindo em aprender, em ensinar, em conhecer a 

subjetividade de cada aluno, em colaborar com a formação daquelas 

crianças que me dispus a ensinar e aprender com os alunos e com a 

própria prática. Embora fosse alheia aos conhecimentos pedagógicos, o 

desejo de estar em sala de aula prevaleceu, acarretando consequências 

significativas para o ensino e a aprendizagem.  Quanto a isso, Freire 

ressalta “a esperança de que professor e alunos juntos podemos 

aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir 

aos obstáculos à nossa alegria […]” (FREIRE, 1996, p. 29). 

Disponibilizar-me àquela vivência permitiu construir 

conhecimentos por meio da troca de experiências que acontece entre 

indivíduos que estão se relacionando coletivamente. Entretanto, a 

reflexão sistemática ainda precisava de uma base teórica consistente. 

“Como professor preciso me mover com clareza na minha prática. 

Preciso conhecer as diferentes dimensões que caracterizam a essência da 

prática, o que me pode tornar mais seguro no meu próprio desempenho” 

(FREIRE, 1996, p. 24). 

Percebo a importância de ter um olhar diferenciado para a 

prática docente. Estar atento ao agir, saber atuar, respeitar as vozes dos 

alunos, ser humilde, estas são consequências trazidas quando o 

professor procura se conhecer. 

Durante o período que lecionei na Igreja tive a oportunidade de 

desenvolver metodologias que foram se construindo na vivência de 

experiências práticas, uma vez que procurava envolver os alunos, 

dialogando com os saberes que eles possuíam. Essa rica experiência se 

tornou, posteriormente, indispensável para os estágios, pois colaborou 
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para que eu pudesse ser dinâmica e autônoma, tornando as aulas mais 

diversificadas. 

Os saberes iniciais sobre a educação formal, ampliados nas 

atividades da Igreja, foram expandidos no Curso de Pedagogia, já que 

houve a oportunidade de conhecer a organização de uma escola e seus 

participantes. E, principalmente, a oportunidade de perceber a 

associação das disciplinas teóricas com as atividades práticas, 

especialmente o estágio supervisionado. 

 

Formação no Curso de Pedagogia  

 

As disciplinas que fazem parte do currículo do Curso de 

Pedagogia da UERN estão agrupadas de modo que colaborem para a 

assimilação dos conhecimentos pedagógicos. Inicialmente, os 

conhecimentos básicos correspondem aos fundamentos teóricos da 

atuação. A este respeito, destaco do meu diário o seguinte trecho: 

“Quanto a isso me reporto aos primeiros dias de aula quando, mesmo 

entusiasmada com a Universidade, me questionava: Qual o campo de 

atuação de um Pedagogo? O Pedagogo trabalha somente com crianças?” 

As disciplinas introdutórias puderam responder, por meio das 

leituras e discussões, a estes questionamentos. Ainda sobre os 

conhecimentos básicos, o Projeto Pedagógico do Curso diz o seguinte: 

Está composto por um elenco de componentes 

curriculares (Introdutórios, Fundamentos, 

Especialização e Aplicação Tecnológica) que dão 

conta de preparar o estudante no processo de 

aquisição e reelaboração dos conhecimentos 

inerentes à atuação na profissão docente. Os 

componentes curriculares na categoria 
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Introdutórios envolvem conhecimentos 

preparatórios de caráter científico, técnico e 

metodológico, necessários à inserção dos 

estudantes no campo da Pedagogia. (UERN, 2012, 

p. 57) 

 

Posteriormente aos saberes básicos, se remete à orientação 

sobre as áreas de atuação profissional, debruçando-se sobre o 

aprofundamento e a diversificaçãoda formação. 

Diz respeito às oportunidades que o Curso oferece 

para diversificar e aprofundar os estudos dos 

alunos, seja através de Disciplinas Optativas e de 

Aprofundamento, seja em função de atividades 

desenvolvidas através de Seminários, Estudos, 

Oficinas e Laboratórios, que vão além da complexa 

relação conteúdo-forma tradicionalmente adotada 

nas disciplinas.  Essa composição é guiada pelos 

princípios e eixos formativos, aqui adotados, numa 

constante progressão acadêmica, capaz de inserir os 

alunos na compreensão da realidade educativa 

através do olhar fornecido pelas múltiplas teorias 

educacionais, de maneira a situa-los sobre os 

processos de aprender e ensinar desenvolvidos 

historicamente, processos esses vividos em 

diferentes realidades socioculturais e institucionais 

e que proporcionam fundamentos à prática 

pedagógica, à orientação e apoio ao aprendiz, assim 

como à gestão e avaliação de projetos educacionais. 

(UERN, 2012, p. 59) 
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A preocupação com o aprofundamento e a diversificação se 

desdobra na pretensão deste eixo formativo de subsidiar dois campos: O 

primeiro diz respeito às disciplinas optativas. Destaca-se, neste sentido, 

a importância de o aluno poder escolher os conteúdos e temas mais 

interessantes para sua formação, pois cabe ao futuro profissional 

detectar qual a sua necessidade. 

Outro aspecto orienta para que os alunos sejam capazes de se 

inserir e ter um olhar diferenciado sobre a realidade da sua atuação 

profissional futura. Inicialmente, essas tentativas se realizam através 

das Práticas Pedagógicas Programadas – PPP que permitem conhecer a 

escola e a sua vivência cotidiana. Posteriormente, outras oportunidades 

são oferecidas através dos estágios supervisionados, indispensáveis para 

a formação profissional, pois concedem a oportunidade de atuar, ou 

seja, planejar e executar as ações pedagógicas. 

 

Estágios supervisionados: ensinando e aprendendo 

 

Além de se constituir como um campo que promove a 

oportunidade de desenvolver conhecimentos teórico-práticos, o estágio 

supervisionado também possibilita aos futuros professores se 

descobrirem enquanto pesquisadores visto que as atividades 

desenvolvidas muitas vezes o constituem como lócus de pesquisa.  

Entendemos que o estágio se constitui como um 

campo de conhecimento, o que significa atribuir-lhe 

um estatuto epistemológico que supera sua 

tradicional redução à atividade prática 

instrumental. Enquanto campo de conhecimento, o 

estágio se produz na interação dos cursos de 

formação com o campo social no qual se 
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desenvolvem as práticas educativas. Nesse sentido, 

o estágio poderá se constituir em atividade de 

pesquisa. (PIMENTA; LIMA, 2006, p. 02) 

 

As atividades desenvolvidas durante o estágio são 

enriquecedoras para a formação docente uma vez que possibilitam tanto 

o crescimento pedagógico como o conhecimento epistemológico. 

Mesmo entusiasmada com os resultados formativos 

proporcionados pelas disciplinas, antes dos estágios supervisionados, 

percebia que a relação da teoria com a prática distanciava-se do que 

discutíamos em sala de aula. Somente com o exercício da prática 

docente pude constatar que não há uma separação entre estes dois polos 

da produção do conhecimento. 

Apropriando-me da experiência e conhecendo alguns conceitos 

freireanos, pude ir aprendendo durante os estágios que para exercer a 

docência não é somente necessário o querer fazer, pois para exercer uma 

atividade docente é preciso mais do que pesquisar acerca do conteúdo, é 

necessário apropriar-se dele para que, deste modo, a aula seja dinâmica 

e atrativa. 

 Sobre estas reflexões, Paulo Freire (1996, p. 31) afirma que o 

professor deve estar “repousado no saber”, disposto a aprender e 

ensinar. Encontro diálogo e suporte nas teorias freireanas, estando de 

acordo que o professor deve se debruçar sobre o saber, pois ele é a sua 

principal ferramenta de atuação. Quanto aos recursos didáticos e uso de 

equipamentos eletrônicos,eles podem facilitar a mediação, porém jamais 

substituirão a necessidade do “domínio” dos saberes.  

Mesmo com os conhecimentos experienciais adquiridos nas 

atividades da Igreja e alguns conceitos elaborados nas disciplinas, a 

prática desenvolvida nos estágios ainda se consistiu em imatura e 
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carente de conhecimentos. No entanto, acredito ter colaborado para a 

formação daquelas crianças já que procurava sempre, fundamentada 

nos ensinamentos de Freire, valorizar e procurar dialogar com os 

conhecimentos trazidos da realidade.  

“Saber que não sabe também consiste em saber” (FREIRE, 

1996). Compreendo a abordagem freireana quando diz que não se deve 

envergonhar por desconhecer algo. Escrever e refletir sobre a prática 

permite conhecê-la mais ainda e perceber que para cada grupo de alunos 

é necessário um modo de atuação já que seus comportamentos também 

estão associados as suas realidades.  

A prática docente vivida pôde ajudar a responder aos 

questionamentos e dúvidas. Lecionar, contribuir para a experiência de 

vida de diversas crianças, receber cartas nas aulas, ser chamada de 

professora são constituintes do momento de estágio que, além do 

aspecto da formação acadêmica, também incluem as relações afetivas e 

as experiências emocionais. Ademais, os estágios supervisionados, além 

de me possibilitarem o exercício da profissão, também contribuíram 

para aproximar-me das narrativas, com os registros dos portfólios e 

diários. 

  

PET Pedagogia: formação acadêmica e humana 

 

Embora meu acentuado gosto pela narrativa e pelos registros de 

vivências, registrar ou narrar através da escrita sempre foi uma grande 

dificuldade para mim, já que vim de escola pública, sendo este um 

ensino precário. 

Além de ter grandes dificuldades na escrita, durante os 

primeiros períodos, percebia que as disciplinas causavam lacunas na 
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minha formação, não por serem mal ministradas, mas pela dificuldade 

que enfrentava para compreender, discutir e me posicionar, falando e 

escrevendo, sobre os conteúdos estudados. Vivendo isto e passando a 

conhecer a Universidade e os programas formativas que ela dispunha 

me envolvi com o PET Pedagogia. 

Os programas formativos, modalidade esta que inclui o 

Programa de Educação Tutorial – PET, estão inseridos, segundo o 

Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da UERN no último núcleo 

de estudos. Trata-se dos saberes integradores. Estes compreendem os 

conhecimentos que vão além das paredes da sala de aula esão 

responsáveis por enriquecer os currículos, mostrando os leques de 

pesquisas. No PET Pedagogia é possível conhecer bem esses saberes 

uma vez que o Programa não se limita ao ensino, mas se estende 

também à pesquisa e à extensão. 

O Programa, além de colaborar para que os petianos tenham 

uma participação diferenciada na graduação, também orienta a 

autonomia para escrever trabalhos científicos, não se detendo apenas à 

escrita de trabalhos acadêmicos, mas também à realização de atividades 

que envolvem a comunidade universitária, inclusive os funcionários. 

Umas das atividades que se destacam são as pesquisas realizadas em 

escolas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental que nos 

permitem, enquanto pesquisadores iniciantes e futuros pedagogos, 

estarmos nos aproximando cada vez mais da escola.  

O PET ainda pretende, por meio do convívio, oferecer uma 

aproximação entre seus participantes. Quanto a isso: 

 

Um grupo se constrói no espaço heterogêneo das 

diferenças entre cada participante: da timidez de 

um, do afobamento do outro; da serenidade de um, 
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da explosão do outro; da seriedade desconfiada de 

um, da ousadia do risco do outro; da mudez de um, 

da tagarelice de outro; do riso fechado de um, 

gargalhada debochada do outro; dos olhos miúdos 

de um, dos olhos esbugalhados do outro; da lividez 

de um, do encarnado do rosto do outro. (FREIRE; 

CAMARGO et al,1998, p. 6) 

 

Ser grupo, segundo o PET Pedagogia/UERN, é alegrar-se com 

aprovação do trabalho do colega em um evento, mesmo quando não em 

coautoria. Fazer parte deste Grupo é brincar de ciranda dentro do mar, 

recordando a infância e admirando as paisagens naturais; é dividir um 

único chocolate gostoso para doze pessoas e pensar que ficou saciado, 

dentre outras muitas vivências nas quais é possível demonstrar todo o 

companheirismo e a afetividade de como ser e estar em um grupo.  

O Grupo, além de instruir a fazer, também contribui para o ser, 

priorizando não só uma formação acadêmica, mas, principalmente, 

humana, compreendendo que não se pode formar pessoas, mas dialogar 

com os saberes delas. Portanto, as contribuições dos participantes para 

o Grupo são respostas ou devoluções do que o próprio Grupo oferece. 

Percebo que alguns aspectos de minha personalidade vieram se 

desenvolvendo desde a infância e a escolarização, se fortaleceram na 

graduação, especialmente através da participação nas atividades formais 

e informais realizadas pelo PET Pedagogia. 

Considero que elementos da minha formação pessoal, escolar e 

acadêmica, narrados, registrados, sistematizados e analisados através da 

pesquisa autobiográfica, contribuíram para a formação da minha 

identidade docente inicial: o espírito de liderança; a capacidade de 

convivência em grupo; a espontaneidade na apresentação em público; 
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aprender a lutar, a ganhar e a administrar as perdas; a persistência; a 

competição e a competitividade com uma pitada de transgressão, se 

necessário. 

 

Considerações 

Diante do discutido e analisado, percebe-se as significativas 

contribuições que as práticas e seus registros trazem para a formação 

docente. A prática realizada só se aprimora quando lança mão da 

reflexão sistemática fundamentada teoricamente. No Curso de 

Pedagogia, os programas formativos, a relação entre ensino, pesquisa e 

extensão e as disciplinas da relação teoria-prática como os estágios 

supervisionados e as práticas pedagógicas programadas são 

oportunidades neste sentido por meio da aproximação entre a 

universidade e a escola. 

As considerações aqui apontadas mostram que a pesquisa 

autobiográfica contribui para a construção identitária dos futuros 

educadores, seja no campo profissional, seja na continuação da vida 

acadêmica, pois proporcionam a formação (auto) reflexiva e a pesquisa, 

já que os registros permitem a análise posterior, inclusive por outros 

pesquisadores. 
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 No decorrer das últimas décadas as discussões acerca do 

insucesso dos alunos nas escolas brasileiras, em especial na área de 

matemática, vêm alastrando-se de forma alarmante. Tal situação é 

constatada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), através da Provinha Brasil e da 

Prova Brasil, realizada com crianças que cursam, respectivamente, o 

segundo e o quinto ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Nesse 

sentido, temáticas que abordam tal área e o seu desenvolvimento 

merecem atenção especial. 

 Neste cenário, algumas ações e políticas educacionais visam 

amenizar tal realidade, através de capacitações, aperfeiçoamentos e, 
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acima de tudo, de uma formação continuada de professores que 

provoque mudanças na sociedade contemporânea, influenciando de 

forma direta a educação e o conhecimento, consequentemente exigindo-

se desses profissionais da educação a ampliação das suas competências e 

de sua função. Nesse sentido, elencamos os programas de capacitação 

para professores dos anos iniciais na referida área, tais como: Programa 

Gestão de Aprendizagem Escolar – GESTAR I (2006), Programa 

Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC (2014). 

No âmbito da pesquisa, os estudos apontam a necessidade da formação 

de professores nos cursos de Pedagogia para os anos iniciais do ensino 

fundamental, como uma das alternativas para o enfrentamento do 

fracasso escolar D’Ambrósio (1990), Bicudo (2005), Cunha e Sá (2002). 

 Considerando-se como referência a realidade local, mais 

especificamente, o profissional formado no Curso de Pedagogia, Campus 

Central, da UERN, cuja reformulação (2008) a partir das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Pedagogia (2005), oferece a disciplina 

obrigatória Ensino de Matemática, e uma optativa Leitura, Escrita e 

Resolução de Problemas em Matemática. Nosso interesse por este tema 

foi a partir da vivência como professor das disciplinas citadas, bem 

como através da orientação de trabalhos monográficos na área do ensino 

da Matemática tendo como foco a perspectiva da resolução de 

problemas. E a experiência como professor de Matemática da educação 

básica de uma escola pública estadual e de escolas privadas. Outrossim, 

a vivência como aluno em caráter especial no POSEDUC - Programa de 

Pós-graduação em Educação, Mestrado em Educação, linha de pesquisa: 

Formação humana e desenvolvimento profissional docente, nas 

disciplinas Práticas de Docência e Empoderamento do Professor, tem 

instigado à realização deste trabalho de pesquisa. Assim, elencamos a 
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seguinte pergunta: Qual a contribuição da disciplina Ensino de 

Matemática na formação do pedagogo naperspectiva da resolução de 

problemas nos anos iniciais do ensino fundamental? 

 Tendo como objetivo geral: Investigar a contribuição da 

disciplina Ensino de Matemática para o processo de formação inicial do 

pedagogo formado no curso de Pedagogia da UERN, enfatizando a 

perspectiva da resolução de problemas. E, como objetivos específicos: 

Identificar as práticas dos docentes egressos do curso de Pedagogia na 

área do Ensino de Matemática no que se refere ao trabalho com 

resolução de problemas; compreender a contribuição da disciplina 

Ensino de Matemática, no curso de Pedagogia, para a formação docente 

a partir das práticas e dos discursos dos professores observados. 

 Ao depararmo-nos com os primeiros momentos nas salas de 

aula, atuando como professor pró-labore (2011) na referida instituição 

observarmos que as impressões da maioria dos discentes, concernentes 

à disciplina de Ensino de Matemática são repletas de inseguranças e 

antipatias. Uma minoria revelou satisfação diante da área supradita. 

Essas situações nos inquietaram e provocaram algumas indagações: Por 

que tamanha aversão à matemática? Como os graduandos iam lidar com 

os conceitos matemáticos na sala de aula ou em outros espaços? Como 

ensinar algo que não gostam? Como fugir da Matemática, se a mesma 

faz parte do nosso cotidiano? Como interagir com as crianças que 

gostam e já fazem Matemática antes de chegarem à escola? Como optar 

por ser professor dos anos iniciais do ensino fundamental sem gostar de 

Matemática? 

 Nessa perspectiva, observamos que o trabalho com este ensino 

requer zelo acurado com os discentes e o referido componente 

curricular, que deve ser dinâmico, produtivo, atraente, instigador e 
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acessível, desmistificando assim estereótipos que foram criados para ele. 

Nesse sentido, é enfática a necessidade de aliarmos a teoria à prática, 

aproveitando os saberes dos discentes, colocando-os em contato com 

materiais concretos que remetam a produção criativa de saberes formais 

e humanos. 

 Ressaltamos um dos nossos encontros onde trabalhamos com o 

tangram, quebra-cabeça chinês formado por sete peças geométricas. 

Inicialmente, os discentes ficaram à vontade com o material para 

familiarizar-se, identificaram suas partes, formaram figuras diversas, 

descobriram especificidades e relação entre as peças. A atividade 

proporcionou descontração, alegria e prazer, socialização, aguçou a 

curiosidade e a autonomia, além da ampliação dos conceitos 

matemáticos de temas de outras áreas do conhecimento. Sentimo-nos 

responsáveis para contribuir na formação dos graduandos, num 

trabalho conjunto, na construção, desconstrução, reconstrução de 

paradigmas e crenças, mobilização de ampliação de conhecimentos 

científicos que facilitem a compreensão e proporcionem prazer. 

Segundo, D’Ambrósio (1990), a Matemática traz na sua essência uma 

beleza interna, utilidade para a vida e para o trabalho, herança das 

diversas sociedades e a contribuição de diversos grupos culturais que a 

utilizam para compreenderem e transformarem a realidade em que 

vivem. 

 Atualmente, a formação dos professores é um tema que vem 

sendo discutido nos congressos, conferências, reuniões, semanas de 

estudo, assim como tem sido alvo de pesquisas na área da educação 

pelas instituições acadêmicas nas graduações, pós-graduações no Brasil 

e em outros países. Quando nos referimos à formação dos professores 

consideramos as questões objetivas e, principalmente, as subjetivas que 
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permeiam todo o processo de formação. Os docentes são sujeitos 

competentes, que têm um conhecimento acumulado, são seres humanos 

dotados de virtudes e limitações, não são simplesmente técnicos ou 

meros executores de tarefas dos peritos em educação nem marionetes 

nas mãos dos especialistas sociais que muitas vezes os tratam 

meramente como objetos de pesquisa. 

 O processo de formação dos professores se desenvolve durante 

toda a sua vida. Estão imbricados toda a experiência de sua formação 

escolar inicial, sua vida pessoal e profissional, e também eventos, cursos 

de aprofundamento, capacitações, pós-graduações, acúmulo de 

conhecimentos teóricos e sua aplicabilidade, que são construídos, 

(re)construídos e/ou desconstruídos. 

 Nesse sentido, é pertinente acentuarmos que a formação é 

contínua, passa por toda a vida escolar, no lócus da sala de aula, os 

relacionamentos entre o aluno e professor, a relação entre professor e 

professor e as famílias dos alunos, a relação com o conhecimento e com 

a profissão, a carreira profissional, as concepções de ensino e de mundo, 

entre outros. Conforme, Braz (2006, p. 93): 

 

A formação docente não é mais vista como um 

acúmulo de cursos, técnicos, mas, sim, como um 

processo crítico e reflexivo sobre a prática educativa 

em que o professor deve ser orientado a participar 

da gestão, organização e funcionamento da escola; a 

realizar pesquisas e aplicar seus resultados para 

identificar e gerir práticas educativas 

transformadoras; e compreender a escola enquanto 

uma organização complexa que tem a função de 
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promover, com equidade, educação para e na 

cidadania. 

 

 Por conseguinte, essa formação ultrapassa os muros da escola, 

dos programas curriculares dos diversos cursos, das universidades, 

atingindo outros espaços não formais, tais como, igrejas, empresas, 

hospitais, sindicatos, associações, centros comunitários, ONGs. 

 Nesse sentido, para discutirmos a questão da formação do 

professor necessitamos inicialmente compreendermos e definirmos o 

que significa educação e as concepções que permeiam o seu significado. 

Brandão (2007, p. 7) afirma que: “Ninguém escapa da educação. Em 

casa, na rua, na igreja, ou na escola, de um modo ou de muitos todos nós 

nos envolvemos pedaços da vida com ela [...]”. Demonstrando aqui, que 

ela ocorre nos diferentes espaços educativos, ou seja, espaços escolares 

como também os espaços não escolares. 

 Os professores estão imersos numa sociedade plural e muitas 

vezes contraditória, que exige deles, mas não os respeitam enquanto 

profissionais da educação, considerando-se alguns aspectos: baixa 

remuneração salarial, péssimas condições de trabalho, carga horária 

excessiva com dois ou três vínculos empregatícios, a não liberação 

integral para o mestrado e/ou doutorado descumprindo o que está 

previsto na Lei. Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional Nº 9394/96, Título VI – Dos Profissionais da Educação, Art. 

67, garante: 

 

Os sistemas de ensino promoverão a valorização 

dos professores da educação, assegurando-lhes, 

inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I – ingresso 
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exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos; II – aperfeiçoamento profissional 

continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim; III – piso salarial 

profissional; IV - progressão funcional baseada na 

titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho; V - período reservado a estudos, 

planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho; VI - condições adequadas de trabalho 

(BRASIL, 1996, p. 261). 

 

 Diante da situação que está sendo posta, é necessária uma 

tomada de decisão. Somos responsáveis pela educação de milhões de 

brasileiros, contribuindo na sua formação para que sejam pessoas 

autônomas, críticas, éticas, solidárias e conscientes de seus direitos e 

deveres e exerçam sua cidadania. Desempenhamos um papel importante 

dentro da sociedade, porém temos o nosso poder reduzido quando 

silenciamos perante as injustiças sociais. Educação e neutralidade são 

incompatíveis. Dentre os objetivos gerais do ensino fundamental, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 2001, p. 25) indicam que os 

alunos sejam capazes de: 

 

Compreender a cidadania como participação social 

e política, assim como exercício de direitos e 

deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-

dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio 

às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si 

o mesmo respeito; 
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Posicionar-se de maneira crítica, responsável e 

construtiva nas diferentes situações sociais, 

utilizando o diálogo como forma de mediar 

conflitos e tomar decisões coletivas. 

 

 Portanto, cabe-nos exercer o papel de mediadores do 

conhecimento, testemunhando através do nosso exemplo que somos 

agentes comprometidos com as mudanças sociais. A educação consiste 

em algo inerente ao ser humano, pois é por meio desta que o indivíduo 

tem a capacidade de se desenvolver e transformar a sociedade através do 

processo de socialização. A educação, desta forma, assume a função de 

orientá-los para o convívio com outras pessoas. 

 É pertinente buscar compreender três sentidos referentes a 

etimologia do termo educação. Libâneo (2010) assim, apresenta: 

primeiro termo, a expressão educare – que significa alimentar, cuidar, 

referindo-se, de modo mais amplo, as plantas, aos animais assim como 

as crianças; no segundo, educere – tirar para fora de, conduzir para, 

modificar um estado; e por último, educatio – que apresenta a educação 

em seu sentido completo. 

 Concebe-se um sentido conservador de educação nos dois 

primeiros termos, onde processos de transmissão são aplicados a leis 

naturais. No entanto, é necessário salientar que a educação não está 

entrelaçada somente a fatores biológicos e hereditários, mas também no 

ambiente social por meio da interação entre os indivíduos, como um 

processo de construção permanente e é nestas relações educacionais que 

surge a figura do professor. 

 Vigotski (2007, p. 61), amplia-nos tal afirmação quando se 

refere à experiência histórica e social, respectivamente, primeiro 

pressuposto da ação humana, presente nos signos e nas ferramentas, e 
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segundo pressuposto da ação humana perceptível nos intercâmbios 

vivos entre os sujeitos. 

 Logo, a concepção de homem, o que aprende, como aprende, 

por que aprende, para que aprende, são elementos constitutivos para 

compreendermos suas ações, acompanharmos sua formação, 

transformação e trajetória no mundo real em que vive, pois suas ações 

são inerentes ao seu hoje, bem como a sua história pessoal e social de 

um sujeito ativo, participativo e constitutivo. 

 Partindo do pressuposto de que o homem é um ser holístico e 

nas suas relações interpessoais e intrapessoais produz uma gama de 

conhecimentos, visto que suas atividades são simultaneamente produto 

de um meio social e de técnicas materiais, corroboramos o pensamento 

de Clot (2006, p. 153), quando afirma que “a atividade psicológica é 

dotada de uma morfologia social e material [...] confere um estatuto à 

vida mental pela mediação da vida social dos sujeitos”. 

 Nessa discussão, realçamos a importância nos cursos de 

Pedagogia e nas demais licenciaturas que sejam contempladas ao futuro 

pedagogo e aos professores uma formação que possibilite a sua atuação 

nos diversos espaços educativos, atribuindo ao perfil profissional uma 

função de mediador entre os indivíduos, superando desafios e buscando 

perspectivas de mudanças no aspecto comportamental, cognitivo, 

objetivando a formação de uma personalidade mais humana e social, 

rumo ao exercício da cidadania. Nesse sentido, Gohn (2010, p. 58) “A 

cidadania ativa requer a formação de cidadãos conscientes de seus 

direitos e deveres, protagonistas da história de seu tempo. A educação 

entra neste processo de formação como direito humano, para o 

desenvolvimento do ser humano”. 
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 Consoante, Freire e Shon (1986 p. 36-37) afirma que “Só somos 

porque estamos sendo. Estar sendo é a condição entre nós para ser”. Tal 

afirmação remete-nos a relevância da prática profissional dos 

professores que é construída, desconstruída, (re) construída, no chão da 

escola, onde de forma autônoma, o professor mediador dos saberes, 

juntamente com os alunos sejam construtores e mobilizadores do 

conhecimento, envolvidos em todo o processo de aprendizagem, ou seja, 

que a sala de aula se configure como um espaço de produção de saberes, 

portanto, espaço de competências. 

 Considerando a importância do conhecimento como algo 

refletido e sujeito a mudanças constantes, bem como a compreensão de 

que os alunos compõem o objeto do trabalho docente, portanto, estão 

imbuídos de sentimentos, emoções, afetividade, reflexões sobre suas 

práticas, comprometendo-se assim com um projeto emancipatório, que 

atinja paulatinamente a essência das pessoas, a singularidade de cada 

um, suas necessidades. 

 No arcabouço das reflexões referentes à formação inicial dos 

discentes do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UERN, 

constatamos que no seu Programa Geral do Curso, é ofertado no 6º 

período, turnos matutino e noturno, o componente curricular Ensino de 

Matemática, código 0301065-1, com uma carga horária de 60h/a, 

distribuídos em 15 encontros, um encontro por semana, o que 

consideramos insuficiente para cumprir com a ementa do referido 

componente. 

 A ementa consta dos Objetivos e Finalidades da Matemática nos 

currículos escolares. Investigação, prática e teorização sobre objetivos, 

temas, conteúdos, conceitos e metodologias abordadas no ensino. 

Produção e uso de materiais didáticos e recursos tecnológicos no ensino 
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de Matemática. Os conceitos matemáticos (conteúdos) estão assim 

distribuídos: o que ensinar em matemática, para que ensinar e como 

ensinar na educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e EJA 

(Educação de Jovens e Adultos), primeiro segmento, conforme os quatro 

blocos de conteúdos propostos pelos PCNs Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs, 2001) de Matemática das séries iniciais do ensino 

fundamental, v. 3, que são: Números e Operações, Espaço e Forma, 

Grandezas e Medidas, Tratamento da Informação. 

 Historicamente o conhecimento matemático foi construído de 

forma natural e informal. Os homens e as mulheres investigavam, 

trocavam informações e experiências, ensinavam uns aos outros de 

forma prática e significativa, e juntos buscavam soluções para resolver 

seus problemas. 

 Percorrendo milhares de anos, é notória a presença da 

Matemática como foco nos sistemas educacionais, especialmente na 

Grécia antiga, espalhando-se por toda a Europa e os demais continentes. 

Nesse sentido, D’Ambrósio (1990) analisa-a como universal e intensa, 

por ser vista praticamente em todos os países e nos diversos níveis de 

ensino, desde o infantil até o nível superior. 

 No entanto, o que nos parece contraditório é que a Matemática 

“filtra” pessoas, seleciona, como se a disciplina pertencesse a alguns 

grupos, chamados de elite. D’Ambrósio (1990) faz uma crítica à 

reprovação intolerável ocorrida na respectiva disciplina, tornando-a 

assim a grande “vilã” dentro da escola para muitas crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, que não conseguem fazer nenhuma 

relação com a Matemática do seu dia-a-dia. 

 Mediante tal realidade, geraram-se muitas críticas sociais e no 

final do século passado foram intensificadas as discussões relacionadas 
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ao ensino de Matemática. Vários pesquisadores da área organizaram 

congressos, seminários, conferências, estudos e comissões 

internacionais. O foco das reflexões e discussões foi o papel e a relação 

da Matemática consigo mesma, com outras áreas e com os diversos 

campos: social, político, econômico e cultural. 

 Inicialmente, enfatizavam-se as questões relacionadas às teorias 

da aprendizagem, execução de conteúdos programáticos, inovações 

curriculares, ou seja, uma discussão linear, vertical, de caráter 

internalista, sem nenhuma conexão com a realidade sócio-política, 

cultural e econômica das pessoas, como exemplo temos as Conferências 

Internacionais de Educação Matemática realizadas em Bogotá (1966), 

Lima (1968) e Bahia Blanca (1973). 

 No ano de 1975, em Caracas, percebemos um salto qualitativo 

nos congressos e conferências de Educação Matemática, pois foram 

ofertadas sessões para as discussões de ordens socioculturais e políticas, 

cujos temas versavam sobre “Matemática e Desenvolvimento” e em 

Karlsruhe na Alemanha (1976) - “Objetivos e Metas da Educação 

Matemática, Por que estudar Matemática?”. 

 No decorrer dos anos sucederam-se discussões nessa linha 

temática, tais como: “Matemática e Sociedade”, “Matemática para 

todos”, Matemática e o Mundo Real” e “Etnomatemática”, cujo pioneiro 

das discussões no Brasil foi Ubiratan D’Ambrósio, que de modo conciso, 

a define como “Um programa que visa explicar os processos de geração, 

organização e transmissão de conhecimento em diversos sistemas 

culturais e as forças interativas que agem nos e entre os três processos. 

Portanto, o enfoque é fundamentalmente holístico” (D’AMBRÓSIO, 

1990, p. 7). 
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 Salientamos que essas sessões eram bastante concorridas, pois 

as pessoas queriam discutir e aprofundar essa relação da Matemática 

com os diferentes campos da sociedade, bem como questionavam a 

própria matemática. 

 Dessa forma, a confluência das discussões da Educação 

Matemática nos patamares acima citados, possui um caráter 

externalista, caracterizado por uma horizontalidade, ou seja, ela não se 

configura como algo estagnado, fragmentado e isolado, preso às quatro 

paredes da sala de aula nem aos programas curriculares, mas ela é parte 

integrante da vida das pessoas nos diversos aspectos e fases de sua 

existência. 

 Portanto, a história do ser humano é carregada de elementos 

que facilitam e/ou dificultam sua existência. São desafios que são postos 

continuamente, porém abre-se um leque de oportunidades que devem 

ser agarradas, compete aos seres humanos usufruir de seus 

conhecimentos nesse ciclo dinâmico que é a vida, aplicá-los de acordo 

com o seu estilo (jeito pessoal), transformando o impossível em 

possibilidades, o que segundo Clot (2006) caracteriza a “catacrese”. 

 Esclarecemos, porém que os referenciais teóricos acima 

destacados são frutos de leituras realizadas pelo proponente da 

pesquisa, no entanto, a ampliação deste repertório é enfática e está 

aberta a intervenções que venham enriquecer o estudo a ser realizado. 

 Metodologicamente, a referida pesquisa possui cunho analítico e 

descritivo, com ênfase qualitativa, pois conforme Richardson (2010), a 

pesquisa qualitativa é caracterizada pela tentativa de uma compreensão 

minuciosa dos significados e das características situacionais 

apresentadas pelos sujeitos da pesquisa, sendo uma possibilidade ao 

invés da produção de medidas quantitativas de características ou 
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comportamentos, ou seja, uma atividade humana condicionada pelo 

conjunto de relações sociais que se instauram apesar de suas 

especificidades. 

 Compreender também uma pesquisa dessa natureza possibilita-

nos a abrangermos na busca de conhecimentos qualitativos e que não 

reduz os dados apenas a símbolos numéricos (BOGDAN, 1994). 

 Salientamos que essa perspectiva se configura adequadamente à 

nossa investigação devido ao fato de que proporciona o desenvolvimento 

do pensamento crítico e reflexivo necessário e urgente em face da 

realidade da educação brasileira. 

 Quanto aos meios, propomos a utilização de técnicas da 

pesquisa etnográfica como entrevista e a observação participante, bem 

como a pesquisa de campo. Na entrevista, utilizaremos a entrevista 

reflexiva, que aborda questões psicológicas, além de um conjunto de 

procedimentos que foi sendo elaborado ao longo do tempo 

(SZYMANSKI, 2011). 

 A entrevista reflexiva propicia a interação social entre os 

participes, entrevistador e entrevistado, influenciando positivamente no 

trabalho realizado. Conforme, Szymanski (2011, p. 11): 

 

Ao considerarmos o caráter de interação social da 

entrevista, passamos a vê-la submetida às condições 

comuns de toda interação face a face, na qual a 

natureza das relações entre 

entrevistador/entrevistado influencia tanto o seu 

curso como o tipo de informação que aparece. 

 

 Consideramos relevante esse tipo de entrevista pelo seu caráter 

acolhedor, através do diálogo, respeito e da confiança mútua, face a face 
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os sujeitos buscam informações fidedignas, credibilidade, 

intencionalidade, é perceptível a igualdade de poder na relação, os dois 

são protagonistas. 

 Pretendemos usar como recurso a gravação em áudio da fala dos 

sujeitos partícipes da pesquisa com o objetivo de garantir fidedignidade 

às informações produzidas. Salientamos que somos conscientes da não 

identificação do lócus da pesquisa, bem como usaremos nomes fictícios 

para preservamos a identidade dos sujeitos que deverão corroborar a 

gravação do diálogo, assumindo um termo de consentimento para tal 

finalidade. 

 Nossa investigação constará de três momentos que não devem 

ser entendidos de modo estanques, mas inter-relacionados: 

  1. Observação direta das aulas ministradas por egressos do 

curso de Pedagogia, para identificar as práticas com o Ensino de 

Matemática, a partir das atividades que envolvem a leitura, a escrita e a 

resolução de problemas; 

  2. Realização de entrevistas reflexivas com os sujeitos da 

pesquisa e suas respectivas análises; 

  3. Análise da proposta pedagógica do curso de Pedagogia da 

UERN, relacionada com o componente curricular (disciplina) de ensino 

de matemática, bem como as Diretrizes Curriculares Nacional do Curso 

de Pedagogia. 

 Nesta perspectiva, a pesquisa que tem como lócus a contribuição 

da disciplina Ensino de Matemática na formação do pedagogo na 

perspectiva da resolução de problemas nos anos iniciais do ensino 

fundamental será desenvolvida no curso de Pedagogia da 

UERN/Campus Central e terá como sujeitos alunos (as) egressos (as) 

que cursaram a atual proposta curricular do curso de Pedagogia e 
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atualmente professores (as) da rede pública estadual, municipal e/ou 

privada. 

 No intuito de viabilizarmos a nossa pesquisa, faremos um 

levantamento prévio com a Secretaria da Faculdade de Educação, 

Departamento de Educação, dos egressos do curso de Pedagogia da 

UERN, que realizaram seus trabalhos monográficos na área de Ensino 

de Matemática, com foco na resolução de problemas. Após esse 

levantamento, faremos a identificação das escolas onde esses egressos 

estão atuando. Serão selecionados aqueles que estiverem em efetivo 

exercício de sala de aula nos anos iniciais do ensino fundamental. 

 Após a produção dos dados pesquisados, a sistemática da 

pesquisa consistirá em uma abordagem teórica sobre a contribuição da 

disciplina Ensino de Matemática na formação do pedagogo na 

perspectiva da resolução de problemas nos anos iniciais do ensino 

fundamental; a descrição analítica da pesquisa; Concluindo a discussão 

com a contribuição do componente curricular Ensino de Matemática do 

curso de Pedagogia da UERN para a atuação do pedagogo nos espaços 

escolares. Revela-se então, que o uso de tais instrumentos se justifica 

mediante a caracterização da pesquisa como sendo de natureza 

qualitativa. 

 De acordo com Marconi (2008, p. 71), um dos propósitos deste 

tipo de pesquisa é “aumentar a familiaridade do pesquisador com um 

ambiente, [...] para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou 

modificar e clarificar conceitos”. 

 Subsidiado nos referenciais estudados antes e no decorrer da 

pesquisa e nos elementos teórico-metodológicos elencados, a análise dos 

dados centrar-se-á nos contributos teóricos de autores que discutem o 
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tema, buscando com isso estabelecer uma contribuição científica no 

campo educacional acerca do fenômeno investigado. 

 Igualmente, almejamos que os dados e informações a serem 

produzidos e analisados possam ser um contributo para a formação 

profissional, análise do novo currículo do curso de Pedagogia da UERN, 

como também para a prática de ensino dos professores da educação 

básica das escolas públicas e privadas, promovendo futuramente novas 

pesquisas sobre o tema em discussão. 
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 A ideia da docência como profissão está implicada com 

mudanças sociais que evidenciam o papel do professor como agente de 

reprodução e/ou transformação. As novas demandas ocorridas nas 

relações sociais e de produção requerem modos de ser e viver, o que 

coloca a educação como estratégia de consolidação de determinados 

modelos sociais, nesse contexto,a formação docente assume algumas 

nuances em relação às áreas de atuação e aos saberes específicos da 

profissão. 

Na complexidade da formação docente e das várias áreas a que 

se destina, está a educação profissional e tecnológica, que tem a 

finalidade de desenvolver uma formação humana integrando os 

conhecimentos teórico, técnico e tecnológico que possibilitem ao 

indivíduo a realização de atividades produtivas e a participação social 
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crítica e reflexiva. Essa educação passou por mudanças histórico-sociais 

que indicavam, a princípio, uma dualidade entre teoria e prática, em que 

o saber fazer tinha maior expressão na formação dessa educação, para 

uma educação que busca aliar a formação humana integral à formação 

profissional. Essa mudança, ainda em curso, acarretou uma docência 

dividida entre conhecimento e atuação profissional, de professores com 

formação propedêutica e professores (artesãos, técnicos, engenheiros, 

etc.) com formação profissional, fragmentando saberes e dificultando 

uma identidade docente vinculada à EPT. 

Na conjuntura que envolve a formação de professor e o campo 

da educação profissional e tecnológica se forja uma identidade 

profissional que é influenciada pelos valores da profissão, pelos espaços 

de formação e trabalho e pelas experiências sociais, aspectos que são 

atribuídos pela cultura e auto atribuídos pelos sujeitos, construindo 

significações numa dinâmica inter e intra pessoal. 

Discutir as perspectivas formativas que estão presentes na 

formação docente para a EPT e sua relevância na construção de uma 

identidade profissional é o objetivo deste estudo, que se pauta em uma 

pesquisa bibliográfica, apresentando reflexões sobre a formação de 

professores, baseada em autores como Nóvoa (1992), Pimenta (2012), 

Alarcão (2011), Demo (2007), a formação docente para a EPT a partir de 

Kuenzer (1999), Machado (2013), Araújo e Rodrigues (2011), Moura 

(2008) e a construção de identidades profissionais com Dubar (2005). 

O entendimento destes autores direcionou uma maior 

preocupação quanto a formação inicial como espaço importante de 

sistematização dos saberes docentes. Os autores orientam para a 

formação geral de um professor crítico, reflexivo, cientista e pesquisador 

e para uma formação que compreenda também a educação profissional 
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e tecnológica. Elas também apresentam as carências nessa formação. 

Essas perspectivas formativas estão presentes nas discussões e 

currículos que orientam a formação docente, se relacionam com a 

intersubjetividade do professor construindo identidades e culturas 

profissionais. 

Este artigo se organiza, portanto, em torno das reflexões e das 

propostas dos autores pesquisados, compondo-se de um primeiro tópico 

que se debruça sobre a questão da formação docente para a atuação na 

Educação Profissional e um segundo tópico que se debruça sobre os 

diferentes sentidos que constituem a identidade docente dentro da EPT, 

na tentativa de compreender as principais preocupações que cercam a 

área da Educação Profissional no que tange à formação docente. 

 

1 - Perspectivas de formação docente para a EPT 

 

O processo de educação que propõe a formação de sujeitos que 

tem a docência como campo de atuação profissional acontece de forma 

inicial e continuada, tem dimensões sociais e individuais que envolvem 

formação e auto formação na relação com as experiências de vida e 

contextos sociais em que o sujeito se insere. 

Como toda profissão, a docência requer conhecimentos teóricos 

e práticos específicos ao seu exercício, que estão relacionados a saberes 

da experiência, da área de conhecimento a lecionar e a saberes didático-

pedagógicos. Alguns desses aspectos foram historicamente 

desarticulados tais como os saberes pedagógicos ou mesmo a articulação 

teoria e prática no processo de formação e prática docente. Em função 

disso, a docência muitas vezes era assumida, principalmente na 

educação profissional, por pessoas sem nenhuma formação para a 
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docência, oriundas de outras áreas profissionais: profissionais liberais 

ou de notório saber, por exemplo. 

Essa desarticulação marcou profundamente à docência na EPT 

ao longo de seu desenvolvimento. As políticas de formação sofreram 

sempre com programas descontínuos, que variavam conforme os 

diferentes projetos de governo em pauta, sendo muitas vezes tratados 

como especiais ou emergenciais, aspectos que podem ser observados nas 

legislações educacionais promulgadas no Brasil (MACHADO, 2013). 

As diferentes designações que essa formação recebeu 

expressam a dificuldade de se definir caminhos coerentes que apontem 

para o desenvolvimento de uma formação docente historicamente 

situada nas relações sociais e produtivas, que promova uma formação 

humana integral, que assuma uma posição crítica, reflexiva e ativa 

diante da realidade de sua prática e da preparação para o mundo do 

trabalho. As premissas presentes nas orientações devem caminhar no 

sentido de desenvolver uma educação 

 

[...] comprometida com a formação do trabalhador 

e com a construção de uma sociedade radicalmente 

democrática e solidária não podendo prescindir da 

unidade teoria-prática propugnada pela filosofia da 

práxis, bem como da concepção marxiana de 

formação onilateral. (ARAUJO; RODRIGUES, 

2011, p.03) 

 

Uma formação docente que atenda as propostas desses autores 

parte de uma posição política e pedagógica expressadas em perspectivas 

de formação e em práticas educativas, envolvendo escolhas formais e 

pessoais de teorias que serão significadas pelos sujeitos diante de suas 
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relações sociais e condições de trabalho. Essa formação está implicada 

com a realidade da profissão docente e a especificidade da EPT, que não 

pode ser especial nem emergencial, mas organizada pelo que destina à 

formação humana. 

A perspectiva de formação humana integral ou onilateral é 

uma proposta que parte do desenvolvimento de uma formação 

intelectual, técnica e tecnológica que tem o trabalho como princípio 

educativo, entendendo-o como uma atividade de criação e 

transformação ligado a todos os aspectos de desenvolvimento do sujeito. 

A onilateralidade na formação docente para a EPT torna-se expressão 

curricular intrínseca à concepção de trabalho no sentido ontológico de 

reflexão, ação e transformação da natureza em que todos os sujeitos 

estão envolvidos. 

Este aspecto está ligado a uma concepção de educação e 

sociedade que precisa fazer parte das reflexões do docente que se propõe 

a preparar jovens e adultos para o mundo do trabalho, é fundamental 

um olhar desvelado das relações capitalistas de produção e exploração 

da força do trabalho, que se transforma constantemente no 

estabelecimento de novas formas de acumulação do capital, para manter 

o velho princípio da lucratividade. 

A formação docente como campo importante de 

sistematização de concepções de formação humana está permeada por 

várias áreas em que seus professores (ou futuros professores) atuam ou 

irão atuar. Constitui-se de orientações formativas que transitam nas 

áreas e modalidades de formação docente de modo geral, que vem 

ganhando destaque nas discussões em todo o Brasil a partir dos anos 

1990. 
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Uma dessas orientações se faz pela perspectiva de professor 

reflexivo de Schön (1992), que tem como centro de reflexão o fazer, a 

valorização da experiência mediada pela reflexão. O autor propõe a 

construção do conhecimento alcançado na ação, e não por meio de 

propostas formais, reconhecendo a validade desses conhecimentos e 

tomando-os como ponto de partida na superação das dificuldades 

educativas, que se faz pela reflexão sobre a prática, reflexão na ação e 

sobre a reflexão na ação. Uma reflexividade que se fundamenta “na 

consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o 

ser humano como criativo e não como mero reprodutor de ideias e 

práticas que lhe são exteriores” (ALARCÃO, 2011. p. 44). 

Uma outra proposta que permeia o processo de ensino e 

coaduna com a reflexividade sobre a prática, é a perspectiva de que a 

formação e a prática docente devem estar articuladas com a pesquisa. 

Demo (2007, p. 05) defende que é preciso educar pela pesquisa nos 

vários níveis de ensino, para ele “o que melhor distingue a educação 

escolar de outros tipos e espaços educativos é o fazer-se e refazer-se na e 

pela pesquisa”. O professor pesquisador entende que a investigação é 

arraigada à sua prática, desenvolve uma atitude de “estar na profissão 

como intelectual que criticamente questiona e se questiona” (ALARCÃO, 

2001, p.06). 

Essas propostas apresentam projeções sobre a prática que se 

constrói na dialética da ação e transformação educativa, o que propõe 

uma orientação de formação na/com/para a realidade. Transpõem-se, 

portanto, dos debates sobre formação e prática docente nas salas das 

faculdades, para ser pesquisada e refletida nos cotidianos e nos espaços 

de trabalho docente. 
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As investigações recentes sobre formação de 

professores apontam como questão essencial o fato 

de que os professores desempenham uma atividade 

teórico-prática. É difícil pensar na possibilidade de 

educar fora de uma situação concreta e de uma 

realidade definida. A profissão de professor precisa 

combinar sistematicamente elementos teóricos com 

situações práticas reais. (PIMENTA, 2012, p. 267) 

 

Assim, percebe-se a necessidade de um processo formativo que 

vá além dos espaços acadêmicos, que focalize a formação como um dos 

elementos capazes de assegurar as transformações qualitativas 

almejadas para a educação (NÓVOA, 1992), com vistas à superação de 

concepções que desarticulam a teoria da prática, e que não consideram o 

cotidiano como espaço de saberes válidos para o processo formativo 

acadêmico. 

No que se refere à formação de professores para a EPT, há 

uma preocupação direta com o desenvolvimento das forças produtivas, 

as novas demandas educacionais e a ideologia presente nas políticas e 

reformas destinadas a esse campo, o que requer uma formação docente 

historicamente situada, com sólida formação intelectual, pautada e 

articulada nos aspectos contextual, institucional, teórico-prático, ético, 

investigativo. Proposta que sistematiza a perspectiva formativa do 

professor como cientista e pesquisador da educação (KUENZER, 1999). 

Na docência o “professor deve assumir outra atitude, forjada a 

partir de outro tipo de formação, que deve ser crítica, reflexiva e 

orientada pela responsabilidade social”, aspecto diretamente ligado à 

EPT, de posição política e ética em relação à formação humana para o 

mundo do trabalho, que caminha na “perspectiva de superação do 
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modelo de desenvolvimento socioeconômico vigente, de modo que se 

deve priorizar mais o ser humano do que, simplesmente, as relações de 

mercado e o fortalecimento da economia” (MOURA, 2008, p. 10). 

O reconhecimento da especificidade de saberes em que o 

trabalho docente se desenvolve, apontam para perspectivas formativas 

pautadas em um professor reflexivo, pesquisador, cientista da educação 

e responsável socialmente, aspectos interligados e que mapeiam, a partir 

da realidade social e prática docente, a profissão professor, o que 

sistematiza também a docência para EPT, possibilitando a superação do 

perfil de profissionais técnicos, engenheiros, bacharéis que ensinam, 

para o de professores com conhecimento integrado na ciência, técnica, 

tecnologia e nos saberes necessários ao exercício da mediação do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

2 - Sentidos que envolvem a construção da identidade para 

EPT 

 

A relação entre formação e identidade docente é um aspecto 

que vem recebendo atenção em estudos que se pautam na investigação e 

compreensão de como os professores se assumem enquanto 

profissionais da educação, que trabalham com a formação de sujeitos. É 

uma proposta que avança para o campo da subjetividade na formação 

docente, dos sentidos sociais e pessoais que envolvem a construção 

dessa identidade profissional. 

Como um campo em movimento de desestruturação e 

reestruturação, a identidade docente não é uma perspectiva natural da 

personalidade do sujeito que trabalha (ou pretende trabalhar) com a 

docência, nem produto de políticas educacionais instituídas em um país, 
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mas se constitui em “construções sociais que implicam a interação entre 

trajetórias individuais e sistemas de emprego, de trabalho e de 

formação” (DUBAR, 2005, p. 330). 

Diante das múltiplas referências em que a identidade de uma 

profissão se constrói, a formação se encontra em uma perspectiva de 

orientação e sistematização de conhecimentos referentes à 

aprendizagem de uma profissão. Essas múltiplas referências evidenciam 

a necessidade de definições claras em relação aos saberes e fazeres que a 

profissão professor (NÓVOA, 1992) assume na sociedade, e induzem à 

compreensão de competências históricas específicas desta profissão, que 

envolve saberes experienciais, saberes de conhecimento da área de 

formação e saberes pedagógicos próprios de quem se destina a trabalhar 

na perspectiva de mediação do processo de ensino-aprendizagem. 

O reconhecimento prático-teórico da atividade docente como 

um campo de aprendizagem específica, de perspectivas formativas que 

envolvem a reflexão e a pesquisa sobre a prática,contribui para uma 

formação articulada com a realidade educativa e exercida na consciência 

crítica em um dado contexto e momento histórico, por sujeitos que se 

formam e se assumem como professores. 

As políticas brasileiras de formação de professores pouco têm 

se preocupado com a formação docente para EPT. Tomando como 

exemplo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), lei nº 

9394/96, pode-se perceber no título que remete aos profissionais da 

educação, o Art. 61, que trata dos profissionais da educação, afirma que 

a formação dos docentes o deve ser desenvolvida por meio da associação 

entre teoria e prática, inclusive mediante a capacitação em serviço, 

aproveitando a formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades. 
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Machado (2013) argumenta, mediante a análise das 

regulamentações que orientam a formação docente para a EPT, que há 

uma clara intenção de valorizar a dimensão da experiência prática em 

detrimento de uma formação teórica e pedagógica, aspecto que se 

instituiu como predominante na formação docente para esse campo da 

educação, e que fundamenta a flexibilização das decisões e prazos que 

vão ao encontro de uma formação docente para a EPT por meio de 

cursos regulares de licenciatura ou de programas de formação 

pedagógica para os que já estão no exercício da docência. 

Essas discussões estão relacionadas às concepções de educação 

e de sociedade, e a posições político-sociais que implicam em 

orientações curriculares, metodologias de ensino, formação e prática 

docente, concepções tensionadas nas relações de disputa entre 

propostas que apresentam finalidades e interesses contraditórios. 

Kuenzer (1999, p. 166) aponta que 

 

[...] as demandas de formação de professores 

respondem a configurações que se originam nas 

mudanças ocorridas no mundo do trabalho e nas 

relações sociais, e a configurações oriundas das 

diferentes posições que são assumidas em relação 

aos projetos apresentados pelo grupo que ocupa o 

poder a partir de determinada correlação de forças. 

 

O projeto de formação de professores alinhados a um grupo 

hegemônico se institui pelas propostas oficiais, se apresentam como 

importantes reformas de permanência ou mudanças de posições 

ideológicas, mas são passíveis de transformações a partir de outras 
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propostas que tencionam a posição hegemônica e estabelecem novas 

maneiras de relações sociais e produtivas. 

Na relação conflitiva que envolve diferentes perspectivas de 

formação, o professor configura sua prática a partir da realidade, pelas 

relações inter e intrapessoal que vão sendo subjetivadas por suas 

experiências de vida, conectando espaços e tempos, ressignificando 

conhecimentos, na dinâmica do movimento de suas escolhas 

pedagógicas e de suas posições políticas. 

A indefinição de políticas voltada para a especificidade de 

sujeitos que precisam aprender o ofício da docência para trabalhar com 

EPT não caminha para a valorização dessa profissão e contribui para o 

não reconhecimento social e pessoal daqueles que já trabalham (ou 

pretendem trabalhar) no campo da EPT. 

 

Considerações Finais 

 

As perspectivas de formação docente para a EPT, discutidas ao 

longo do texto, assumem posições crítico-reflexivas. Defendem a ideia 

de uma formação docente pautada na reflexão, na pesquisa, que forme o 

professor com profundos conhecimentos teóricos e práticos, intelectuais 

com saberes experienciais, específicos de uma área de conhecimento e 

saberes pedagógicos que correspondem ao processo de ensino-

aprendizagem, alinhados a uma posição político-social de transformação 

social e emancipação humana. 

Partindo da reflexão sobre os aspectos históricos que envolvem 

as descontinuidades da formação docente em âmbito geral, procurou-se 

perceber em que aspectos a formação docente para a EPT se insere nesse 

processo e como a dualidade histórica da própria educação profissional 
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no Brasil acaba por também se fazer presente na docência na área. 

Percebe-se que a própria legislação (LDB) dá ênfase aos saberes 

práticos, permitindo a presença e a atuação como docentes de 

profissionais de formação diversa (bacharéis tecnólogos, por exemplo) 

sem formação específica para a docência. a dualidade da EPT. 

Este estudo discorreu, de forma panorâmica, sobre a evolução 

da dualidade da formação docente da EPT para uma tentativa de afirmar 

a necessidade de uma formação humana integral, mais coerente com as 

mudanças sociais e educacionais ocorridas desde o surgimento da EPT 

no Brasil e para a perspectiva de que essas mudanças gerarem também 

uma necessidade de revisão do papel do docente de EPT e de sua 

formação. 
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 No presente texto propomos pensar a formação do sujeito a 

partir das perspectivas do instituído e do instituinte no processo de 

formação de si por ocasião da defesa da tese, tanto considerando quem a 

defende como também quem a avalia. Instituído e instituinte são duas 

faces de uma mesma realidade formativa. O primeiro caracterizado 

pelas condições institucionalizadas já dadas, e o segundo, para além das 

normatizações e orientações técnicas do instituído, está no mundo das 

criações, nos modos de fazer, nos quais nos autorizamos no cotidiano. 

 

1 - Instituído e instituinte na formação de si como 

sujeitopesquisadorimplicado1: perspectiva de quem defende 

na ocasião da defesa da tese 
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 A formação de si como processo de implicação referenciado em 

experiências formativas encontra na pesquisa-formação (Macedo 2009, 

2010) multirreferencial (Ardoino, 1998), inspiração epistemológica e 

metodológica para tornar dizível e visível o processo formativo 

entendido como lócus de explicitação das implicações, dos sentidos, 

angústias, faltas, ampliação e ressignificações que fazem parte da 

itinerância formativa do sujeito/pesquisador no processo de tessitura da 

tese, na qual, o momento da defesa se constitui parte do ritual do 

instituído na relação com o instituinte. 

 Nessa perspectiva, nos afastamos do paradigma clássico 

cartesiano de se fazer ciência e pensar o mundo prezo as constatações e 

produtos acabados que “olham sobre” ao invés de “olhar com” e  “por 

dentro” dos processos formativos,  para pensarmos a formação com um 

rigor outro, nos  colocando na tessitura da experiência que se entrelaça 

aos saberes científicos, as práticas e seus entretecimentos híbridos, 

cultivando uma epistemologia plural, crítica e emancipacionista em 

todos os momentos da formação (Macedo, 2010). Nesse sentido, 

entendemos que o processo formativo de uma tese de doutorado não 

acaba por ocasião da entrega do trabalho a banca avaliadora, mas que o 

momento da sua defesa é lócus de ampliação de saberesfazeresdizeres e 

de sentimentos plurais que envolvem noções de alteração, implicação, 

autoria e negatricidade de todos os agentes/atores/autores envolvidos 

no ritual acadêmico. Esse espaçotempo formativo, não encontra na 

própria tese, como “produto acabado” no ato da defesa, a condição de 

tornar dizível os sentidos que se passam na relação entre o instituído e o 

instituinte. 

 Não negamos a singularidade que se instala quando se 

defrontam a banca avaliadora e a pesquisadora que se propõe a defesa 
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de um trabalho de anos de implicação. Esse encontro se configura por 

variadas perspectivas e sentidos. Na perspectiva de quem defende, a 

contradição entre o desejo de finalizar o mais rápido possível o ritual do 

instituído alcançando o título almejado e, na perspectiva de quem se 

autoriza a viver a beleza do momento, o desejo de que, esse momento, 

dure em função de toda a implicação, dedicação, vivência, renúncia e 

aprendizagens inerentes a tessitura da tese. Na perspectiva dos 

avaliadores, a expressão de uma leitura “sobre” a construção do outro, 

mas, ao mesmo tempo, implicada com o olhar para si, como avaliador 

instigado por uma escuta sensível de si e do dizer do avaliado em si. Em 

ambos os casos, quem defende e quem avalia, trazem consigo 

experiências de vida, histórias pessoais e profissionais que fazem valer a 

importância da negociação de sentidos para tornar o momento rico em 

aprendizagens plurais e alteração de si na relação com o outro. Assim, 

está em jogo, enquanto se defende e avalia o trabalho de tese, a 

formação do sujeitopesquisadorimplicado. Em Barbosa encontramos 

inspiração para pensarmos na relação de uma formação implicada no 

ato da defesa da tese, uma vez que, 

 

A perspectiva de uma formação multirreferencial, 

plural, de olharmos para uma concepção de 

pesquisa e de formação no campo da educação 

incluindo-nos em seu interior como objeto de nossa 

própria observação, faz eco a proposições como a 

que nos apresenta Morin, 1998, p.33-34) quando 

afirma a necessidade de o sociólogo estabelecer um 

“metaponto de vista” a partir de onde veria “a si 

próprio como objeto de estudo” possibilitando uma 

"reflexão sobre si, mas também uma reflexão sobre 
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a relação entre si e a sua própria sociedade” 

(BARBOSA, 2014, p.7). 

 

 Nesse sentido, a defesa de uma tese, para muito além do 

momento de um ritual do instituído caracterizado pelo percurso do 

cumprimento dos créditos, da aprovação na qualificação e das outras 

condições que a antecedem, é momento formativo autoral, de criação de 

si mesmo, de tornar dizível e visível a recriação das formas de 

pensarfazer um trabalho na dimensão do instituinte, envolvendo o 

ainda não dito, não feito e não sentido  pela/na experiência singular de 

uma formação que acontece situada em um lugar, uma história, uma 

geografia. 

 Cabe aqui pensarmos, deslocando os sentidos da pesquisa 

multirreferencial em educação para o momento da defesa da tese, em 

duplo olhar ou olhar plural (BARBOSA, 2010), um direcionado para 

nosso “objeto” de interesse e de reflexão e outro para nós mesmos 

quando olhamos nossos “objetos” de interesse, ou seja, quem defende e 

quem avalia se implicam e se envolvem em um olhar plural, de si e da 

situação do ritual da defesa. 

 Assim, é condição da multirreferencialidade aprender 

implicado. Barbosa (2010, p.36) citando Borba diz que “implicar-se é 

estar dobrado, voltado para dentro”. E ainda, ao dialogar com Barbier 

(ibid., p.36) completa, é através delas, de nossas implicações 

“psicoafetivas, estrutural-profissional e histórico-existenciais, que 

iremos produzir o que produziremos com nossas marcas”. 

 Certamente que a criação do novo na vivência autoral da escrita 

de uma tese em um processo de avançar para além do agente e do ator, 

traz para a cena da defesa a possibilidade de tensão, de relações de 

poder, de interpretações plurais. Perspectivas explicadas por Barbosa 
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(2014, p. 9.), quando diz que nesse momento, as ideias de traição e 

negatricidade se fazem presentes e se comunicam, pois: 

A primeira nos faz ver que dificilmente surgirá 

espaço para si como sujeito e autor de um 

caminhar, um modo de existir e de escrever, se em 

algum momento não houver traição com relação ao 

cumprimento do desejo de outrem. A segunda, para 

o autor trata-se da capacidade que o ser humano 

“possui sempre de poder desmantelar com suas 

próprias contra-estratégias aquelas das quais se 

sente objeto” (Ardoino in Barbosa, 1998, p. 68). Ou 

seja, a capacidade humana de “fugir”, estabelecer 

“contra-estratégias”, diferentes daquelas que lhes 

são esperadas; de trair sobre o que lhe é esperado. 

Em Alves (2010) podemos pensar que os sentidos são 

engendrados em função dos contextos que nos formam, das 

praticateorias: da formação acadêmica; pedagógicas cotidianas; das 

políticas de governo; dos movimentos sociais; das pesquisas em 

educação; de produção e “usos” das mídias; das vivências nas cidades (p. 

56). 

É na tensão/relação dessas tantas redes educativas que se tece a 

totalidade, em processo e inacabada da formação dos profissionais da 

educação. A noção de formação em rede amplia a perspectiva de 

intencionalidade de uma pretensa monorreferência ao se fazer pesquisa 

em educação, para um fazer ciência com conhecimento plural e 

heterogêneo, ganhando potência quando todos se autorizam, 

permitindo-se errar, transformar-se e transformar, elevando a condição 
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de olharmos para nós mesmos, ampliando a nossa autoria, que é ao 

mesmo tempo co-autoria, uma vez que muito outros habitam em nós. 

Diante da tensão vivida em meio ao ritual do instituído, não nos 

damos conta, como avaliada, da perspectiva dos avaliadores, das suas 

também tensões, medos, implicações e (des)autorizações. Relações de 

poder singularizadas em função das contingências 

pessoais/profissionais; maior ou menor afinidade com as perspectivas 

epistemológicas apresentadas no trabalho; projeção do que se deseja ver 

no outro sobre si, são algumas das questões que pensamos estarem 

presentes em uma defesa de tese, e, que ficam ocultas em função de 

referência a modelos de ciência que intencionam afastar a razão da 

emoção, a formação da vida.   

 

2 - Uma escuta sensível de si e do outro na defesa da tese: a 

perspectiva de quem avalia. 

 

 As perspectivas epistemológicas de implicação consigo e com o 

outro no ato de avaliação de uma defesa da tese, faz toda a diferença do 

ponto de vista de “um rigor outro”. Nesse sentido, a bricolagem, como 

leitura artesanal da escrita do outro, valoriza a criatividade, a tessitura 

autoral e de implicação com o fazer ciência em uma perspectiva plural, 

na qual os saberes científicos dialogam com perspectivas teóricas 

referenciadas no saber da experiência por meio da inteligibilidade dos 

atores/autores sociais. 

Nesse movimento de se perceber implicado e convocado ao rigor 

de quem avalia e de quem é avaliado em uma tese de doutorado, o 

momento do “medo” e da ansiedade do instituído se transmuta em 

aprendizado, em uma “janela” importante para compreender um estilo 
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assim e, mais ainda, uma “janela” importante para  adentrar ao mundo o 

pensamento plural/multirreferencial e, consequentemente,  para  dar  

conta  da  “inclusão” do cidadão comum  no contexto mais amplo 

sócio/cultural, que é a ideia de implicação. 

O Diário de pesquisa (BARBOSA, 2010), como dispositivo 

autoral se constitui em um rico recurso de formação, reflexão, 

sistematização e escuta de si no momento que antecede e sucede uma 

defesa de tese. Para o avaliador e para o avaliado que exercitam essa 

escrita sensível, é possível “se ver passar” em um momento em que estão 

presentes e se entrelaçam sentidos plurais. 

No diário de bordo, desvelamentos de um avaliador implicado. 

 

Na viagem para Fortaleza, de carro, enquanto a 

viagem transcorria, no banco de trás, escrevia ou 

melhor registrava os sentimentos que me vinham 

por conta desta participação para lá de especial na 

banca de defesa de tese de Mayra. Por que especial? 

Primeiro, pelo fato da autora da tese desenvolver a 

temática da formação numa abordagem muito cara 

a mim; segundo, por ter  participado do resultado 

apresentado para ser avaliado; terceiro, por optar 

por mim enquanto autor com certa centralidade 

para elaboração de sua tese e também por ter 

participado do aprimoramento da perspectiva 

plural/multirreferencial; por tudo isso, misturava 

em mim um misto de prazer, responsabilidade e, 

por que não dizer, um certo espanto em alguém me 

levar tão a sério. 
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Quando escrevemos queremos impactar possíveis 

leitores com nossas ideias. Mas quando de fato 

alguém nos leva a sério como a autora o fez com 

relação ao que escrevi é algo para se pensar. Acho 

que impacto semelhante é “natural” que esteja 

presente com relação aos filhos ou amigo/amiga 

muito especial. Não damos conta que tal encontro 

em profundidade pode ocorrer com qualquer ser 

humano por mais desconhecido e distante que 

possa parecer. O desconhecido pode não ser tão 

desconhecido assim, nem o distante tão distante 

quanto pareça. Distante/próximo no sentido da 

existência e não da geografia. 

 

Assim, me vejo participante desta banca 

duplamente tocado. Primeiro pela possibilidade de 

encontro/reencontro com profissionais da casa 

(UERJ) que respeito e acompanho o trabalho; 

segundo, pelas razões citadas acima que faz do 

encontro com a autora da tese um lugar especial 

onde a magia do ensinar/aprender acontece em sua 

radicalidade e pureza.(Viagem Mossoró/Fortaleza – 

Joaquim Barbosa / 02.11.2015) 

 

A ideia de implicação nos põe no âmago do contraponto ao 

pensamento racional/racionalizante moderno, pois que é da ordem da 

inclusão do inconsciente, suas estruturas e manifestações.  É da ordem 

da subjetividade. Portanto já não estamos nos referindo à ciência do 

objetivo, mas a uma ciência em que objetivo e subjetivo se imbricam e, 

nas ciências humanas, tanto na perspectiva do “objeto” que se constitui 

de sujeitos humanos, como na perspectiva do observador que terá 
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sempre suas afirmações e conclusões ditas objetivas contaminadas pelas 

implicações transferenciais/contratansferenciais.  É óbvio que estamos 

assumindo a contribuição da Psicanálise para aquela “revolução do 

olhar” da qual fala Pellanda&Pellanda (1996). 

Lourau quando esteve no Brasil em 1993 afirmava que o 

escândalo da Análise Institucional provavelmente seria “o de propor a 

noção de implicação”. Para nós, autores de Pedagogia Universitária: A 

Escola de Paris 8 em Ciências da Educação (2014, p.86), 

 

A análise de nossas implicações nos cenários de 

formação aponta para a compreensão dos nossos 

vínculos afetivo-libidinais, políticos, éticos, 

profissionais, institucionais, culturais, com os 

quais, irremediavelmente, consciente ou não, 

entramos nas experiências formativas. É assim que 

a implicação afirma o sujeito em formação. 

 

No entanto, existem pessoas que se analisaram com o auxílio da 

psicanálise por mais de 20 anos, tornaram-se estudiosas de Freud, 

tornaram-se analistas, só não encarnaram Freud e nem por isso 

ultrapassaram em sua leitura sobre si e suas angústias, o modo 

racionalizante de se ler e absorver a realidade externa e interna. Não são 

os conteúdos da ciência que por si “salvarão” até mesmo o cientista da 

alienação de si, mas certamente o modo como no relacionamos com os 

conteúdos da ciência e internamente. É basicamente o modo de lidar 

que me refiro, é a este modo implicado capaz de fazer dialogar com os 

conteúdos racionais com os subjetivos/ inconscientes, para não dizer 

daqueles mais profundos, o que Barbier entende por transversalidade 

(BABOSA, 1998). 
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Como avaliador, percebo na escrita da autora da tese 

movimento,plasticidade, carregado de sentido e de conteúdos/vivências 

autorais. Não saberia dizer se consigo apresentar algo semelhante, um 

modo de expressar próximo ao dela. Acho que seu estilo apresenta algo 

sobre o qual procurei estar atento. Certamente sua história escolar não 

difere da maioria das crianças deste país que estudaram em cartilhas 

compartimentadas, padronizadas, reportando-se a visão de mundo dita 

científica, disciplinarmente estruturada em sua forma de conceber e de 

ser apresentada. E hoje a vemos aqui defendendo outro olhar, modo 

outro de enxergar através do qual aprendeu ver a si, o mundo e próprios 

conteúdos culturais/sociais. Sua existencialidade é seu filtro; suas 

implicações são os conteúdos a serem analisados, não na perspectiva da 

matemática. Em suas palavras: 

 

Nesse caminho que se faz caminhando, certamente 

são desveladas dualidade fronteiriças de uma 

formação acadêmica que, ao longo da vida, nos 

colocou diante de dificuldades de superar a 

fragmentação ente a perspectiva do olhar para si e a 

perspectiva dos conceitos, como se fosse possível 

tomar o que diz pelo que se é. (p.185). 

 

 Portanto, a tese avaliada mais que explicativa e conceitual sobre 

determinado “objeto” é anunciadora e denunciadora de um modo 

implicado de como tal leitura/escrita pode ocorrer. Mais que um texto 

conceitual se trata de uma narrativa do vivido já que as ideias 

apreendidas foram entrelaçadas em sua rede interna composta de 

anseios, ansiedades, angústias, expectativas, não saberes mais 

profundos.  E de modo particular uma sede de elaboração de um saber 
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que se lhe apresenta como possibilidade de refundar a si. Assim a nossa 

inclusão como sujeito e autorcidadão seja através da cibercultura ou 

quando não se está conectado, enfim, em toda e qualquer situação 

relacional, é possível que exercitemos nossa condição de sujeito. Não 

nascemos sujeito. Esta é uma elaboração que se dá no decorrer de um 

processo. Como diz Davi, meu filho de 02 anos e 10 meses. Certa noite 

me dirigi à mãe com a seguinte fala: “Ponha este menino para dormir”. 

E ela: “Calma pai já estamos em processo”. E Davi complementa: 

“Dentro do processo pai”. 

A autora da tese apresenta uma qualidade que é a capacidade de 

ler e citar os autores com “precisão”. Não no sentido da precisão 

racional, literal do texto, mas na perspectiva do sentido que o autor 

imprimiu. Pelo menos, referente a mim, ela me lê como me leio. Não sei 

de onde surge esta comunicação sensível entre modos de lidar com o 

pensamento ou de sua apropriação. Mas buscar explicação já é abrir 

mão de apreciar o fluxo comunicativo em ato que se dá entre a escuta e 

apropriação pela autora de algo escrito e emitido por outrem. Um 

comentário pontual. O item 3.2 “Pesquisa formação: o método da auto-

fomação e da formação” (RIBEIRO, 2015, p. 88-91) acho que poderia 

ficar de fora ou reescrito.  Ele destoa da postura/escrita implicada do 

restante do texto. Ao escrever este item a autora fez uso de uma escrita 

prescritiva quando diz: “devem assegurar o domínio científico e 

profissional” (p. 89); “o professor precisa estar em constante processo 

de formação” (p. 90); “precisa criar ambiências favoráveis à autoria” (p. 

90). Ou seja, quem prescreve está de fora e mais ainda numa posição 

vertical quando diz ao outro o que se deve ou não deve. Trata-se de 

alguém que domina a verdade e diz ao outro como se deve comportar ou 

fazer. E a postura da escrita implicada que é o ponto alto do trabalho de 
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tese avaliado é não prescrever nada a ninguém e sim se colocar ao lado 

do professor ou do praticante em um exercício de interpretação e 

realização conjunta para que ele, tratado não como idiota cultural, mas 

sim, como capaz de fazer uma leitura de sua prática e de si na 

perspectiva da práxis. 

De qualquer modo mesmo deixando estas páginas como estão 

(que as vejo como destoantes) só vem a afirmar sobre o processo 

ambíguo e misturado presente na produção do conhecimento no campo 

das ciências humanas e da Educação. Trata-se de abrir mão de uma 

apresentação linear, ideal para assumir os altos e baixos, os fachos de 

luz e o tanto de alienação sempre presente em nosso fazer/pensar 

humano. 

Por fim, a tese avaliada, segundo a autora, sua intenção foi “sair 

de uma pretensa monorreferência epistemológica ou pedagógica para a 

implicação com a práxis, o plural, o instituinte, as ações formativas 

multirreferenciais” (RIBEIRO, 2015, p.17) Para tanto acrescenta: 

 

Bricolocamos, criamos, inventamos, refletimos, 

ampliamos, ressignificamos saberesfazeres por meio 

do método da pesquisaformação na cibercultura. 

Formar enquanto se forma foi o mote para a tessitura 

de saberes referenciados na experiência, permitindo 

perceber as nossas faltas, a nossa postura implicada 

com processos formativos permanentes de aprender 

junto com o outro, ampliando olhar sobre nós 

mesmos e sobre a nossa prática” (Idem, p.197). 

 

Enfim, esta é minha avaliação/diálogo com a tese de Mayra, sua 

proposição para uma formação no sentido da alteração/desalienação de 
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si na direção ao autorcidadão ou como ela se apropria, do 

ciberautorcidadão. Pela postura propositiva, pelo rigor e, 

principalmente, pelo que fez consigo enquanto se preocupara em tecer 

suas aprendizagens e elaborá-las no presente texto, está de parabéns! 

 

Por mares nunca navegados... 

 

Procuramos apresentar nesse artigo a escrita de uma temática 

nada comum no meio acadêmico, uma vez que desveladora de sentidos 

dos sujeitos/autores que se encontram vivenciando experiências 

diferenciadas no ritual instituído no momento de defesa de uma tese, 

avaliada e avaliador. Nesse diálogo plural, que encontra na abordagem 

multirreferencial inspirações para uma avaliação implicada, de olhar a si 

enquanto se olha os outros e a situação vividasentida, ousamos entrar 

por mares nunca antes navegados, sinalizando proposições para que o 

momento de defesa da tese seja percebido como processo instituinte de 

aprendizagens, onde pesquisadores (avaliadores e avaliados) se 

autorizam com o rigor de uma ciência que se permite percebida no fluxo 

de abertura a novas aprendizagens.   

Na perspectiva formativa que endossamos, a defesa de uma tese 

transcende as questões de relações de poder entre os membros da banca 

e entre esses e o avaliado, para impulsionar posturas de diálogos 

epistemológicos de aprendizagens horizontalizadas, tanto no campo das 

noções suscitadas pela/na tese, como na perspectiva existencial, de 

autorização de si por meio de uma escuta sensível. 
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O CURSO DE PEDAGOGIA DA UERN: TRADUÇÕES 

NO CONTEXTO DA PRÁTICA 1 
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O presente trabalho aprofunda discussões que venho realizando 

sobre a produção de políticas curriculares para a formação de 

professores (OLIVEIRA, 2014; OLIVEIRA, 2015). No escopo deste 

artigo analiso formações discursivas de professores do Curso de 

Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – FE/UERN sobre a reformulação curricular, 

compreendendo-as como traduções e como produção curricular. Desse 

modo, busco analisar no processo de produção cíclica da política 

curricular a micropolítica institucional, as produções de sentidos, enfim, 

as traduções para as políticas de formação de professores. 

Cumpre esclarecer que não é meu propósito apresentar uma 

análise da proposta curricular do curso, na medida em que já foi objeto 

de outro estudo3, também não busco avaliar a coerência entre 

proposta/implementação, visto que não compreendo a produção 

                                                 
1Parte deste trabalho compôs o painel Demandas da formação como demandas 
curriculares: articulações para a produção de políticas curriculares apresentado no XVII 
ENDIPE, Fortaleza/CE, 2014. 

3OLIVEIRA, Meyre-Ester B. A produção curricular no curso de Pedagogia da UERN: 
sujeitos, discursos e disputas de sentidos. VI Colóquio Internacional de Políticas e 
Práticas Curriculares. João Pessoa: UFPB, 2013. 
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curricular a partir desse binário. Ao conceber o currículo como espaço 

enunciativo, prática de significação, estou assumindo que não é algo 

dado a priori, tampouco se esgota na formulação de um documento, ou 

mesmo na prática docente, mas constitui o conjunto de discursos que 

estabelece sentidos, sempre contingentes, num movimento contínuo de 

construção/desconstrução. Nessa perspectiva, meu interesse aqui é 

focalizar no discurso de professores do curso de Pedagogia as 

leituras/sentidos para a formação do Pedagogo, tomando como 

referência a proposta curricular vigente. Parte-se do pressuposto de que 

os sentidos das práticas já existentes no curso de Pedagogia foram 

incorporados ao Projeto Pedagógico, hibridizando-se aos sentidos que 

circulavam em outros contextos, como o das Diretrizes Curriculares, das 

comunidades epistêmicas e às orientações institucionais. 

A partir desses entendimentos construí o texto em três partes. 

Na primeira, apresento de forma sumária os pressupostos teóricos que 

embasam o presente estudo, entre os quais a concepção de política e de 

currículo, problematizando as possiblidades de produção de políticas 

curriculares no contexto da prática; a segunda parte compreende um 

breve esboço do processo de reformulação curricular no curso de 

Pedagogia, buscando identificar as tensões, negociações e articulações 

na hegemonização de determinados sentidos, e na terceira, meu 

interesse se volta para a micropolítica institucional, com o intuito de 

compreender o discurso sobre a formação do pedagogo na UERN, 

identificando os significantes que assumem maior importância na 

mudança curricular pretendida. Entendo que esses sentidos são 

produzidos de forma contingente e precária num fluxo contínuo de 

negociação e que, portanto, estão sempre em disputa. 
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1 - A política como um ciclo: articulações entre os contextos 

A partir do entendimento de que o Estado não é mais o adro no 

qual as políticas precisam ser analisadas, a trajetória do ciclo de políticas 

possibilita um olhar para o contexto local, sem que se perca de vista os 

aspectos globais. Esse modo de pensar a política requer um olhar 

atencioso ao que está acontecendo nos microespaços, com o intuito de 

compreender as mudanças que ocorrem nesses contextos em que a 

política é efetivada, superando a ideia de uma política burocratizada. O 

rompimento que Stephen Ball (2006; BALL e colaboradores 1998; 2011) 

estabelece com a noção do contexto da prática como o de 

implementação das políticas, subverte a lógica de polarização entre 

proposta/implementação e abre possibilidades para pensar o poder 

como algo produtivo e inerente às relações sociais. Ao assumir a ideia de 

que políticas não são simplesmente implementadas, mas resultam de 

processos mais complexos, envolvendo negociações, traduções e 

disputas de sentidos, Ball problematiza a leitura de base estrutural e 

operando com enfoques pós-estruturais traz à tona a discussão da 

descentralização da lógica de poder. A partir do diálogo que estabelece 

com o trabalho de Foucault confere uma atenção especial à categoria 

poder, concebendo-o como algo capilarizado, do que decorre uma 

leitura da prática para além da lógica de dominação, reprodução e 

resistência. 

Tudo isso conduz ao entendimento da prática como potência de 

participação na constituição das políticas, que são produzidas por 

processos de tradução/negociação em múltiplos contextos e por 

diferentes sujeitos, na tensão permanente entre o global e o local. Nos 

microespaços as políticas são traduzidas, negociadas e tornam-se 
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terreno da diferença, o que possibilita a produção de outros sentidos, 

outras leituras, gestadas numa pluralidade agonística. 

Tendo em conta que os processos de significação são sempre 

provisórios, pode-se pensar a política como disputa pela significação e 

enquanto prática de significação a política situa-se no âmbito da cultura. 

Nessa direção, concordo com Burity quando este advoga a 

indissociabilidade entre as práticas culturais e a política. De acordo com 

o autor “a natureza deste vínculo aponta para a forma como os processos 

culturais se estruturam, e os atos de constituição política do social se 

delineiam por meio de conteúdos e processos culturais” (2010, p.18). 

Em relação a essa articulação Lopes e Macedo esclarecem que “se a 

cultura é compreendida como processo de significação e a política como 

as disputas contingentes pelo poder de hegemonizar determinadas 

significações, a separação entre política e cultura não se sustenta” 

(2009, p.06). Para as autoras as lutas por significação são ao mesmo 

tempo política e cultural. 

A concepção de signo como espaço de disputa em torno do 

sentido/significado implica negociação/articulação nas interações entre 

os sujeitos, evidenciando a natureza dinâmica e dialógica da linguagem 

como espaço formativo, no qual “o embate gerado, as negociações 

enfrentadas são processos produtivos que reconstroem continuamente a 

linguagem e os sujeitos” (FRANGELLA, 2009, p.07). A autora se apoia 

em Bakthin para afirmar que a construção dos enunciados ocorre nas 

redes coletivas de significação, o que reforça o argumento dos nexos 

entre política e cultura. Penso que tanto a política quanto a cultura, 

enquanto práticas de significação podem ser encaradas como 

fechamento provisório, estancamento de fluxo e processo contínuo. 
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Nesses termos, a cultura como prática de significação nega o 

caráter apriorístico que essencializa e determina sentidos, 

reconfigurando o local da cultura como espaço ambivalente e 

fronteiriço, inscrevendo-a como produção híbrida e inacabada 

(BHABHA, 2001). Essa visão rasura a ideia de uma cultura universal, 

que ao perder o sentido de repertório comum partilhado passa a ser 

percebida como produção discursiva, enunciação. 

De acordo com Laclau (2003), o termo discurso põe em 

evidência o fato de que toda configuração social é uma configuração 

significativa. Todavia, o reconhecimento da realidade como construção 

discursiva não nega a materialidade do objeto, mas implica entender 

que não existe uma possibilidade de interação com o objeto que não seja 

mediada pelo discurso. O autor rejeita a distinção clássica entre o 

linguístico e o extralinguístico, advogando que o discurso é uma 

totalidade significativa que une e extrapola ambas as dimensões. 

Assevera, ainda, que o discurso não se resume a combinação entre fala e 

escrita, sendo estas apenas componentes internas das totalidades 

discursivas. Não se trata apenas de linguagem, já que o discurso não se 

restringe à fala, muito mais do que palavras, procura dar conta de tudo o 

que há. Discurso é simultaneamente linguagem e prática, produção de 

sentidos, de modo que não há prática sem discurso, não há discurso que 

não seja uma prática. 

Discurso é sempre e já o resultado de uma articulação entre a 

prática e sua significação (LOPES e MACEDO, 2011). Para as autoras 

“Qualquer discurso é uma tentativa de dominar o campo da 

discursividade, fixar o fluxo das diferenças e construir um centro 

provisório e contingente na significação” (idem, p. 252). Enquanto o 

discurso busca fechar a significação, a discursividade abre possibilidades 
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para o imprevisto. Nesse prisma, é a “ambivalência discursiva que torna 

o político possível” (BHABHA, 2001, p. 50). 

 

2 - A reformulação curricular do curso de Pedagogia na UERN 

 

A proposta pedagógica atual do curso de Pedagogia da 

Faculdade de Educação FE/UERN é resultante de um longo percurso, 

vivenciado desde 2002, veio a se intensificar com a aprovação das 

Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia, ganhando maior 

impulso a partir de 2007 com a adoção de uma metodologia de trabalho 

que pretendia integrar os professores das unidades acadêmicas da 

UERN onde o curso é ofertado, a saber, Mossoró, Patu, Pau dos Ferros e 

Açu. Por meio do diálogo com os representantes destas unidades 

buscava-se a definição de um perfil comum para o pedagogo a ser 

formado na instituição. A intenção era elaborar uma proposta que 

contemplasse “conteúdos de natureza universal”, mas que ao mesmo 

tempo, resguardasse a identidade formativa própria às condições e 

demandas de cada local. 

A versão oficial da proposta que passou a vigorar a partir de 

2007 amplia a formação do pedagogo para atuar na docência da 

educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, educação de 

jovens e adultos e na gestão de processos educativos, em espaços 

escolares e não escolares. Tal enfoque é justificado no documento como 

opção político-pedagógico, que se respalda a partir de duas razões: a 

primeira refere-se à demanda social/local por ampliação da formação do 

pedagogo para além da educação infantil e anos iniciais e a segunda diz 

respeito “ao atendimento daquilo que está convencionado para o campo 
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epistemológico da Pedagogia - conforme a realidade brasileira - pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais-DCN.” (UERN, 2012, p. 15). 

As discussões em torno da estruturação da proposta curricular 

tiveram como ponto de partida a análise das necessidades formativas4, 

objetivando identificar as lacunas entre as exigências estabelecidas pelo 

sistema nacional e a formação oferecida pela UERN no que se referem às 

finalidades do curso, princípios formativos, perfil do aluno e 

organização curricular. Além da influência das Diretrizes Curriculares 

Nacionais, o documento incorporou alguns dos discursos e debates 

suscitados por entidades da área, notadamente as produções da 

Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação - 

ANFOPE e da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Educação – ANPED, sugerindo as implicações e interconexões entre os 

contextos macro e micro na produção das políticas curriculares. Esta 

observação permite inferir também, que a proposta resultou numa 

organização curricular hibridizada pelas influências dos diferentes 

contextos de produção. 

Nesse sentido, parece produtivo a definição proposta por 

Macedo (2006) do currículo como espaço-tempo de fronteira, no qual se 

entrecruzam diferentes tradições culturais e em que se pode viver de 

múltiplas formas, nas quais a opção sempre estará na nuviosa fronteira 

em que é necessário negociar. Com base nessa ideia advogo que a 

produção curricular na UERN se dá na fronteira - campus central e 

campi-avançados - sendo fronteira aqui entendida não como o que 

delimita, restringe e demarca os limites geográficos, mas como espaço 

                                                 
4Dado o espaço que se dispõe para o presente texto, não pretendo expor os resultados 
da análise das necessidades formativas do curso, apenas quis realçar esse 
procedimento como uma das etapas do processo de elaboração da proposta 
pedagógica. 
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em que sujeitos distintos interagem, tendo por referência seus diferentes 

pertencimentos e essa interação é um processo cultural que ocorre num 

lugar-tempo, que é o currículo. 

Concordo com a autora quando esta rejeita qualquer distinção 

entre currículo formal, oculto e vivido, compreendendo-o como 

produção cultural cotidiana que envolve relações de poder nas 

dimensões macro e micro. “Em ambos são negociadas diferenças. De 

ambos participam sujeitos culturais com seus múltiplos pertencimentos” 

(MACEDO, 2006, p.288). 

Cumpre dizer que as tensões que marcaram o processo de 

produção curricular não foram realçadas no corpo do Projeto 

Pedagógico, mas diluídas e mesmo, substituídas por discursos que 

indicavam posicionamentos consensuais e, portanto, a fixação de 

sentidos hegemônicos, tomados como expressão da vontade de todos os 

sujeitos envolvidos. Contrapondo-me a ideia de que o currículo possa 

ser fruto de um suposto consenso recorro a Cherryholmes para realçar 

que “A norma do currículo, portanto, não é o consenso, a estabilidade e 

o acordo, mas o conflito, a instabilidade o desacordo, porque o processo 

é de construção seguida de desconstrução seguida pela construção” 

(apud LOPES e MACEDO, 2011, p. 37). 

Essa ausência de consenso é corroborada por Ball (2011), para 

quem a complexidade das instituições educacionais e do próprio 

processo de produção curricular não permite uma determinação 

absoluta, mas acordos e negociações provisórias e contingenciais. 

Entender o currículo como discurso que tem o poder de 

significar, criar sentidos e hegemonizá-los requer, também, considerá-lo 

um texto político, o qual circunscreve um repertório de opções em torno 

do qual se decide o que fazer, ao mesmo tempo em que define resultados 
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esperados. Contudo, considero que “os leitores são capazes de produzir 

múltiplas leituras, limitadas pela esfera discursiva criada pelos textos”. 

(OLIVEIRA et al, 2012, p.127). Em face disso interrogo: que 

leituras/produção de sentidos são produzidos pelos professores no 

contexto da prática do curso de pedagogia? Como o currículo é 

traduzido no contexto da prática? 

 

4 - O PPC do curso de Pedagogia: sentidos para a formação 

do professor dos anos iniciais 

 

Ao focalizar a produção curricular no curso de pedagogia do 

campus central, estou compreendendo-a como uma prática discursiva, 

de significação, produção cultural e não como algo dado. Assim, 

concordo com Lopes e Macedo quando estas afirmam que o currículo é 

“um discurso que constrói sentidos” (2011, p. 203). Assumir o currículo 

como prática discursiva implica reconhecê-lo como exercício de poder, 

na medida em que “Ele constrói a realidade, nos governa, constrange 

nosso comportamento, projeta nossa identidade, tudo isso produzindo 

sentidos” (idem, p.41). 

 Como docente do curso de Pedagogia, tenho observado no 

contexto da prática, que a proposta curricular do curso é ressignificada, 

ganha novos/velhos significados que, por vezes se distanciam dos 

sentidos evidenciados no Projeto Pedagógico.Os mesmos significantes 

são significados/traduzidos de diferentes formas nos distintos contextos 

- as significações são múltiplas, pois múltiplos são os contextos. Isso 

permite afirmar que o sentido “é sempre negociado pela ‘contingência’ 

de interesses sociais e de exigências políticas” (BHABHA, 2011, p. 94). 
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Isso realça a produção curricular como um processo dinâmico e 

contínuo, portanto, inacabado, resultante de inúmeras interações, 

embates, disputas de sentidos, ressignificações e reorientações, não se 

encerrando na esfera do proposto. Com efeito, entendo que no contexto 

da prática, as interpretações dos textos pressupõem disputas por 

significação “já que os autores não podem controlar os sentidos dos seus 

textos” (BALL apud OLIVEIRA et al, 2012, p.127). 

Para este trabalho tomo como material empírico o Projeto 

Pedagógico do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e entrevistas 

realizadas no âmbito do projeto de pesquisa5 Historiando a prática 

pedagógica de professores da Faculdade de Educação da UERN: 

Permanências e modificações nas ideias pedagógicas (1995 – 2011), do 

qual participei com colaboradora, juntamente com outros professores 

pesquisadores e alunos da pós-graduação. 

Dada à amplitude do projeto de pesquisa e considerando o 

propósito do presente trabalho, selecionei apenas parte da entrevista, 

focalizando as questões que remetem ao processo de reformulação 

curricular do curso em apreço, na perspectiva de compreender como o 

projeto vem sendo significado/traduzido pelos professores. 

A entrevista semiestruturada foi realizada em 2013, com oito 

professores efetivos da Faculdade de Educação que ministram 

disciplinas nos períodos iniciais, intermediários e finais. Para o presente 

estudo optei por trabalhar com apenas sete das oito entrevistas, 

adotando como critério para esta seleção o fato de que os demais 

                                                 
5A pesquisa tinha como objetivo investigar as práticas pedagógicas de professores da 
FE/UERN do Campus Central foi aprovada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado 
do Rio Grande do Norte – FAPERN, para o biênio 2013/2014, sob a coordenação da 
Profa. Dra. Maria Antônia Teixeira da Costa. 
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professores trabalham na instituição há pelo menos duas décadas, tendo 

participado de mais de um processo de reformulação curricular. 

Considero importante destacar que duas entre as professoras 

entrevistadas, se afastaram da UERN para cursarem doutorado, no 

período em que ocorreu a discussão e aprovação do PPC, mas considerei 

importante a permanência das entrevistas de ambas com o intuito de 

conhecer como significam a proposta de formação, da qual não 

participaram diretamente do processo de discussão. 

Partindo do entendimento do currículo como produção de 

sentidos, opto também por entender que os discursos dos professores 

criam um “ser” para o currículo, constituindo-se também em atos de 

poder, na medida em que esse sentido passa a ser partilhado e aceito. 

Penso, ainda, que não há possibilidade de uma interpretação e aplicação 

dos sentidos propostos no PPC, na media em que estão sempre em 

disputa. 

O discurso não se restringe, porém, à fala dos sujeitos, mas se 

constitui na elaboração de sentidos construídos nas interações que se 

estabelecem entre as pessoas. Isso nos remete a compreensão de que “os 

sujeitos e os significados das práticas são elaborados na medida em que 

são mencionados, posicionados e representados discursivamente” 

(FRANGELLA, 2009, p.05). 

 A partir da leitura e análise das transcrições das referidas 

entrevistas foram surgindo núcleos de sentido que podem, por assim 

dizer, agregar as discussões e, desse modo, auxiliar na investigação dos 

sentidos e traduções operados no espaço-tempo da formação. São elas: 

perfil profissional; práticas pedagógicas; organização curricular; 

articulação teoria e prática,mudanças e permanências. Entendendo 

que esses significantes se articulam em dimensões mais amplas e sem 
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querer correr o risco de fragmentar as discussões em torno de categorias 

isoladas, organizei a análise a partir de dois eixos: a formação do 

pedagogo e práticas pedagógicas no curso de pedagogia. 

a)  A formação do pedagogo 

Nesse primeiro eixo articulei a análise do perfil profissional e da 

organização curricular como elementos que permitem compreender as 

leituras sobre a formação em questão. 

De acordo com os professores o novo currículo apresenta um 

leque de possibilidades para os alunos, o que é visto como algo positivo 

em comparação com o currículo anterior, que se restringia a formação 

de professores dos anos iniciais, conforme abordado na seção anterior. 

De acordo com o Projeto Pedagógico, 

 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia da UERN 

tem como meta formar o Pedagogo de modo 

integral para atuar na docência da Educação 

Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 

na Educação de Jovens e Adultos, bem como na 

gestão dos processos educativos, escolares e não 

escolares, e na produção e difusão do conhecimento 

do campo educacional. (UERN, 2012, p. 25-6). 

 

A esse respeito, uma das professoras entrevistada ressalta que o 

novo currículo apresenta uma “visão ampliada da formação”, com a 

inclusão de temas emergentes, como a educação inclusiva, a educação 

ambiental e a cidadania. Embora considere que o currículo precisa ser 

revisto, destaca como aspectos positivos a sintonia com a política 

educacional e o foco na educação infantil. De acordo com outra docente, 

a mudança curricular é fruto da forma como muitos professores da 
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faculdade pensam a formação reconhecendo, ainda, que algumas das 

propostas metodológicas apresentadas no documento já eram 

vivenciadas, mesmo que em iniciativas isoladas. Uma terceira docente 

destaca que a ampliação da formação gerou a necessidade de maior 

articulação com a prática, uma vez que o curso não se restringe mais à 

formação do professor, mas do “profissional pedagogo”. 

Há um sentimento partilhado pela maioria dos entrevistados de 

que a organização do novo currículo tem possibilitado o 

desenvolvimento de atividades que envolvem diferentes áreas, o que 

inclui o trabalho coletivo dos professores, suscitando maior 

envolvimento por parte do aluno. Corroborando com esse 

entendimento, uma professora menciona como uma das exigências 

desse “novo formato” a necessidade do “trabalho em equipe”, o que em 

sua opinião levaria a romper o “isolacionismo”. Na fala de outra 

entrevistada, 

 

O currículo hoje, ele possibilita certas atividades 

que necessitam de envolvimentos integrados das 

diferentes áreas, os professores trabalhando 

coletivamente, eu acho que isso é muito bom, 

solicita do aluno mais tempo na universidade, 

solicita do aluno mais estudo. (P. 08). 

 

Isso provavelmente se refere ao fato de que a proposta está 

organizada em disciplinas e atividades, sendo que estas últimas 

permitem um trabalho mais flexível, para além do que 

convencionalmente se adota nas disciplinas. Para os docentes 

entrevistados isso favorece a uma maior participação do aluno no 

ensino-aprendizagem, fato mencionado por uma professora como a 
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principal diferença do currículo atual, mas realçado de forma 

semelhante pelos demais. 

A inserção do espaço não escolar também é considerada por 

alguns professores como um aspecto crucial da mudança, haja vista que 

esse novo lócus de atuação possibilita o aluno à ampliação de espaços de 

inserção no mundo do trabalho. Todavia, como argumentam alguns 

professores, esse ainda é um campo pouco conhecido. 

 

Eu acho que essa dimensão do espaço não escolar 

ainda é pouco explorada por nós aqui, na prática 

nós não absorvemos que há um espaço importante 

no mercado de trabalho a ser ocupado pelos 

pedagogos. (P.02) 

 

O espaço não escolar como campo de atuação 

profissional do pedagogo é muito recente e não 

temos na Faculdade de Educação experiências e 

pesquisas que sustentem uma formação consistente 

para essa atuação. Na disciplina que leciono busco 

de maneira muito genérica pensar sobre a função, a 

contribuição da didática nos processos de atuação 

do profissional da pedagogia, mas de fato, o olhar se 

volta para os processos de ensino-aprendizagem 

intencionados para o espaço escolar. (P.08) 

 

Penso que os dois excertos anteriores ilustram algumas questões 

suscitadas quando ao espaço não escolar, tanto em relação à sua 

compreensão enquanto campo de atuação e ao próprio papel a ser 

desempenhado pelo pedagogo, quanto no que concerne à formação, 

dada a amplitude de espaços que pode abarcar esse termo. 
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b)   Práticas pedagógicas no curso de pedagogia 

Um aspecto recorrente no discurso dos professores é que este 

currículo possibilita uma maior articulação teoria/prática, considerando 

que essa dicotomia se fazia presente no currículo anterior, embora tal 

necessidade não seja algo novo. Nesse sentido, alguns professores 

defendem que essa articulação, apesar de não ter sido contemplada no 

currículo anterior, já era pensada e se fazia presente nas práticas de 

alguns docentes. 

E como se daria essa articulação teoria/prática? Os docentes 

consideram que o novo currículo apresenta mais possibilidades de 

articulação, na medida em que ao longo do curso são previstas várias 

oportunidades dos alunos irem a campo e confrontarem as observações 

e desafios vivenciados com as perspectivas e estudos teóricos 

proporcionados pelas disciplinas. Essa aproximação do formando com o 

campo de atuação é referida pelos docentes como algo bastante 

relevante, fato que proporcionaria “um movimento de mudança na 

relação ensinar-aprender”, pois à medida que o aluno tem a 

oportunidade de se inserir mais precocemente no campo de atuação ele 

acaba trazendo para a universidade informações relevantes que poderão 

subsidiar as discussões e o próprio processo formativo. Esse feedback, 

segundo um docente também ajudaria ao professor na universidade, “a 

mudar o olhar em relação e escola e suas demandas”, possibilitando, 

ainda, a “ construção de novos saberes para além da sala de aula”. 

Desse modo, entendo que a questão da articulação teoria prática 

também é um significante privilegiado na fala dos professores: a ideia de 

que o currículo pressupõe diversas idas do aluno ao campo de atuação, é 

destacada quase que pela unanimidade dos professores, que advogam 

como isso é importante para redimensionar a relação ensino-
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aprendizagem, já que aproxima o ensino ministrado na universidade do 

que ocorre nas escolas. Apesar da atuação do pedagogo também se dar 

em outros espaços, o espaço escolar foi o mais citado, quando se 

abordava a questão da articulação teoria-prática. 

 

Hoje o curso de pedagogia tem essa perspectiva ele 

forma um profissional e ao formar esse profissional 

ele não trabalha só a teoria ele também trabalha a 

pratica (p. 05) 

Esse é o grande desafio que a gente tem aqui na 

Faculdade, não só na Faculdade, mais na 

Universidade como um todo, é a gente superar essa 

dicotomia entre teoria e prática (p. 02) 

[...] eu já tentava antes do currículo, da implantação 

do currículo estabelecer a relação da teoria com a 

prática, eu sempre fazia uma pesquisa na escola, eu 

sempre tentava colocar os meus alunos em contato 

com prática (p.03) 

[...] com essa ida do aluno a escola, o aluno sendo 

também construtor de novas teorias, de novos 

saberes a partir de sua prática, eu acho que isso 

retroalimenta, [...] é como se fosse uma nova teoria 

que ela está construindo a partir de uma prática 

bem imediata, claro não é uma teoria do ponto de 

vista da ciência, mas uma nova teoria, ou seja, uma 

nova concepção de professor, de aluno, de gestor, 

de pedagogo [...] (p.04) 

 

Cumpre ainda, destacar que alguns dos discursos analisados 

remetem a uma visão reducionista da teoria aos conteúdos abordados 

nas disciplinas e da prática ao que ocorre nas escolas, terminando dessa 
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forma, por consagrar a separação entre ambas como algo dado, capaz de 

ser revertido com a integração universidade-escola, universidade-campo 

de atuação, ou ainda, saber acadêmico com saber prático. É interessante 

realçar que no texto do PPC se preconiza que a formação do pedagogo se 

dará por meio da reflexão na e sobre a prática, todavia, esta não deverá 

ser entendida como restrita “unicamente às ações em sala de aula no 

ambiente escolar” (PPC, 2012, p.22). Com isso não estou defendendo 

que haja uma coerência entre proposta e implementação, minha 

intenção é exatamente o inverso, evidenciar a multiplicidade de sentidos 

que um mesmo significante pode assumir, num movimento de repetição 

e diferença. 

Ainda no que se refere às inovações proporcionadas pelo novo 

currículo os professores destacam como uma das exigências desse “novo 

formato” a necessidade do trabalho em equipe, o que levaria a romper o 

“isolacionismo” que em geral caracteriza o ensino na universidade. 

Nesse sentido, destacam que o currículo requer o desenvolvimento de 

atividades que integrem diferentes áreas, o que inclui o trabalho coletivo 

dos professores, suscitando assim, “maior envolvimento por parte do 

aluno, maior tempo na universidade e mais estudo”. 

Apesar de o PPC ter sido destacado pelo conjunto dos 

professores como signo de mudança na formação do pedagogo, é 

possível perceber algumas ambiguidades em relação a como os docentes 

percebem seus efeitos na atuação dos professores, tanto no que diz 

respeito ao coletivo, quanto ao individual. Para alguns professores uma 

nova proposta curricular não gera necessariamente uma modificação na 

forma de ensinar-aprender. Uma professora argumenta que a nova 

proposta deu uma dinâmica diferente ao processo ensino-aprendizagem, 

mas não acredita que isso “possa afetar a forma de pensar dos 
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professores e suas metodologias”. Outro professor, embora tendo 

reconhecido que o projeto pedagógico tenha uma proposta diferente, foi 

enfático em afirmar que sua prática não mudou, já que esta se baseia em 

suas opções teóricas, não necessariamente consoantes com as 

subjacentes ao texto curricular. 

Não obstante considerarem que o novo currículo possibilita 

avanços na formação, alguns professores mencionaram que existem 

muitas dificuldades, o que leva alguns a consideram que já é o momento 

de uma revisão6. Para alguns o currículo é denso, o que ocasiona 

dificuldades para “absorvê-lo”. Entre as dificuldades citadas destaca-se a 

extensão da carga-horária, que teria ampliado tanto o trabalho do 

professor quanto do aluno. 

Cumpre destacar, que alguns professores entendem que o 

currículo na sua “estrutura formal” apresenta maiores possibilidades de 

inovação metodológica, porém ressaltam que esse objetivo até o 

momento não foi alcançado, pois consideram que “é preciso melhorar 

muito”, e embora reconheçam que “não é fácil”, acreditam que “há uma 

busca”. Apontam também, que algumas das inovações propostas no PPC 

não se concretizaram até então, visto que “ainda não conseguimos 

construir metodologias dinâmicas que o aluno produza e tenha mais 

espaço na sala de aula”, desse modo consideram que “o ensino ainda 

continua muito centrado no professor”. 

 

Algumas considerações 

 

                                                 
6As entrevistas foram realizadas antes da revisão a que foi submetido o Projeto do 
Curso de Pedagogia do Campus Central para fins de renovação de reconhecimento 
junto ao Conselho Estadual de Educação. 
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A partir da compreensão da produção de políticas curriculares 

como um processo discursivo e do contexto da prática como local de 

produção de políticas curriculares e, por conseguinte, espaço de 

fronteira, em que múltiplos sujeitos e discursos negociam suas 

diferenças, aventurei-me a buscar compreender os sentidos construídos 

sobre a formação do pedagogo na Faculdade de Educação/UERN. 

Aventura esta repleta de riscos, dada a minha implicação com o locus e 

sujeitos da pesquisa, já que também sou professora do referido curso. 

Todavia, compreendendo que a pesquisa não se separa da vida do 

pesquisador, assumi os riscos e empreendi minha busca. 

Convém ressaltar que a partir dos discursos dos professores 

entrevistados construí meus próprios sentidos sobre as possíveis 

leituras/produção de sentidos que os professores fazem do PPC, 

entendo-as como produção curricular. Com efeito, não foi minha 

intenção destacar possíveis contradições apresentadas nas falas dos 

professores, tampouco quis tomá-las como se representassem a 

totalidade de seus pensamentos, mas apenas realçar as ambiguidades 

que permeiam qualquer processo de reformulação curricular, entendida 

aqui como um fluxo contínuo de produção de sentidos. 

Nos discursos analisados os significantes que apareceram com 

mais frequência referiam-se a mudança; ampliação da formação; 

articulação teoria e prática, processo ensino-aprendizagem, 

aproximação do aluno do campo de atuação e espaços escolares. Penso 

que a ideia de mudança, significada por vezes como inovação, é aludida 

com mais frequência quando os discursos se referem à proposta 

curricular do curso, mas quando se referem à prática pedagógica dos 

docentes, incluindo as próprias, reconhecem que isso não é algo linear e 

necessariamente atrelado ao que preconiza o documento. Presumo que 
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permanece implícita a ideia de currículo como algo a ser implantado, da 

política como orientação técnica e racional da prática, fazendo crer que 

cabe ao professor “se esforçar” e “buscar cumprir” o que está 

“claramente” previsto no PPC. Todavia, é essa perspectiva que ponho 

sob suspeita, à medida que defendo que é por meio dos discursos, que 

também são práticas construídas nas lutas, que o PPC vai sendo 

construído/desconstruído/construído tornando-se assim, um texto 

político nem sempre coerente e claro, mas carregado de muitos limites e 

de possibilidades. 
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 A alfabetização como um todo se caracteriza pela compreensão 

linguística para uma melhor compreensão do mundo. Em termos 

formais, costumamos sistematizar os eixos: linguagem oral e escrita. A 

linguagem oral se dá pela aquisição de palavras em sua oralidade, ou 

seja, sua leitura de mundo, sua leitura em sala de aula; já a linguagem 

escrita, também perpassa um processo de aquisição que caminha com a 

oralidade que é o aprender a escrever, a ir de letra a sílaba, de sílaba a 

palavra, de palavra a frase e assim sucessivamente. 

 O termo alfabetização está inteiramente ligado à prática da 

“codificação” e “decodificação” do sistema alfabético de escrita, por isso 

é chamado de processo de alfabetização. Este trabalho trata de uma 

pesquisa de campo realizada a partir da inquietação própria ligada ao 

sistema alfabético. Ao nos depararmos com o caso de uma criança que 

aos 07 anos de idade encontrava-se ainda em fase silábica, na qual pela 
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sua idade já deveria estar alfabetizada, nos questionamos sobre a 

natureza do processo de aquisição da linguagem, suas bases, influências 

e nos dispusemos a ampliar os conhecimentos nessa área. 

 Inicialmente, abordamos sobre o que é Alfabetização e o porquê 

de ser algo ainda tão investigado pelos pesquisadores. E, finalizando, 

com as concepções teóricas que trazem desde o surgimento, de quando 

se começou a falar sobre a alfabetização no Brasil fazendo assim um 

breve histórico. 

 Em seguida faremos um direcionamento para a escrita infantil, 

a aquisição dessa linguagem pelas crianças, em seguida trazemos os 

níveis de evolução da escrita ilustrados com base na psicogênese de 

Ferreiro (2001) e Teberosky (1992). Falaremos ao fim deste tópico sobre 

a questão da influência familiar, que foi algo bastante discutido por nós 

quanto à questão da aprendizagem das crianças e se constitui em um 

diferencial no nosso trabalho. 

 Finalizamos o trabalho explicando um pouco sobre estudo 

longitudinal e em seguida o nosso percurso metodológico, por último, os 

dois tópicos que tratam da pesquisa de campo, as aplicações feitas com 

as quatro crianças e as entrevistas aplicadas com os pais e com a 

professora que os acompanhou a partir da segunda fase da pesquisa. 

 

1 - Alfabetização – um estigma da educação? 

 

 Para dar início a nossa discussão, que tal passarmos a pensar 

juntos? Vamos saber um pouco mais sobre o ato de alfabetizar. Mas o 

que é Alfabetização? Em nossa sociedade, todas as pessoas, sem 

distinguir grau de escolaridade ou classe social, tem contato com a 

linguagem gráfica, com a linguagem de mundo. E a escrita é o elemento 
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principal junto aos signos que está presente em todos esses espaços e a 

todo o momento, cumprindo diferentes funções. É para compreender as 

regras que norteiam a leitura e a escrita, que os alunos tem a 

necessidade de desenvolver conhecimentos e capacidades diversas, 

referentes não só à natureza e ao funcionamento do sistema alfabético, 

mas também ao uso geral da escrita. 

 Alfabetizar é muito mais do que saber ler e escrever, é 

interpretar, é entender aquilo que se lê, ou que se vê fazendo leitura de 

imagens. É ver um signo e saber do que se trata, assim como, as placas 

de trânsito. É pegar um jornal que traga uma imagem e saber que se 

trata de uma devida informação antes mesmo de lê-la e quando ler 

entender aquilo que estava escrito, se isso não acontece não houve 

interpretação e a leitura se tornou palavras vazias. 

 

[...] o termo alfabetização está inteiramente 

ligado à prática da ‘codificação’ e ‘decodificação’ 

do sistema alfabético de escrita, por isso ser 

chamado de processo de alfabetização. Mas esse 

mesmo processo pode ser reconhecido sob duas 

grandes perspectivas. A primeira, que valoriza 

instâncias paulatinas de conhecimento, se 

iniciando quando a criança começa a “decifrar 

um código” a partir de uma sequência de etapas, 

que necessariamente, vão da letra, para a sílaba 

até chegar no signo. E a segunda, que perpassa 

pelo entendimento dos níveis de evolução da 

escrita da criança. É nesses níveis que a criança 

mostra sua capacidade de interpretar e 
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reproduzir símbolos gráficos. (MELO e 

AMORIM, 2013, p. 4) 

 

 Como Soares (2003) nos ensina dizendo que, o ato de 

alfabetizar é um processo que implica no indispensável, naquilo que não 

pode deixar de existir. É o aprendizado de uma técnica que consiste, 

entre outras coisas, em levar o indivíduo a ser capaz de estabelecer 

relações entre sons e letras, de fonemas com grafemas. Faz parte de um 

processo, porém não se alfabetiza ninguém em apenas três, quatro 

meses ou um ano. 

  Por isso a alfabetização tem esse adjetivo tão forte, um marco. 

Os anos vão se passando mais alfabetizar ainda é um discurso intenso 

entre os professores, os métodos vão mudando, evoluem, e mesmo 

assim o índice de analfabetos no país cresce gradativamente. São muitos 

os passos evolutivos na vida de alguém quando ela passa a se alfabetizar, 

é a partir do ser alfabetizado que as possibilidades passam a acontecer 

em sua vida, em se tratando da criança será um mundo novo e enorme, 

ela passará ler tudo e em todos os lugares, pois nem acredita que já 

consegue fazer aquilo sozinha, para o adulto então é algo inusitado e que 

abrirá muitas portas. 

 

2 - A psicogênese da língua: identificador de aprendizagem 

 

 Ferreiro (2001) em suas pesquisas traz seus estudos acerca da 

psicogênese da língua escrita, onde a criança perpassa por níveis de 

aprendizagem em relação à escrita, e é nesses níveis que a criança 

mostra sua capacidade de interpretar e reproduzir símbolos gráficos. O 
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professor alfabetizador deve conhecer o nível que cada criança apresenta 

para poder avaliar e intervir, para levá-la a refletir sobre suas hipóteses. 

 Segundo Tfouni (2006) a escrita está associada ao 

desenvolvimento social e cognitivo das crianças, que quando 

alfabetizadas, usam a leitura e a escrita para a execução das práticas que 

constituem sua cultura. 

 Assim, o professor alfabetizador precisa ter o cuidado de 

observar cada potencialidade da criança como mencionado 

anteriormente, em relação ao seu avanço tanto na leitura quanto na 

escrita. 

 Ferreiro e Teberosky (1985) identificam que, são quatro os 

níveis de evolução da escrita da criança. No nível pré-silábico a criança 

nomeia as coisas através de desenhos, elas não sabem diferenciar a 

escrita do desenho, achando que desenhar é escrever. Depois produzem 

rabiscos como bolinhas, tracinhos, pseudoletras, números, percebendo 

que há diferença entre o desenho e a escrita. Em seguida, escreve a 

mesma combinação de letras para palavras diferentes. E negando sua 

hipótese anterior, elas mudam as letras para escrever palavras 

diferentes. 

  Já no nível silábico a criança escreve uma letra para cada sílaba 

da palavra, são capazes de controlar o que está escrito, ou seja, mesmo 

que não compreendam exatamente o valor sonoro das palavras, 

compreendem que existe na escrita uma relação entre quantidade de 

sílabas e letras, representa a sílaba de uma palavra com uma letra. 

 O nível silábico-alfabético é a fase que, a criança, às vezes 

escreve uma sílaba com uma letra e posteriormente pode apresentar 

com duas letras, escreve uma letra para cada sílaba, outras vezes, mais 

de uma letra. É uma fase de transição entre o silábico e o alfabético. 
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  E por último o nível alfabético, esta é a fase onde a criança 

venceu as barreiras do sistema de representação da linguagem escrita, 

ela faz a correspondência entre o número de letras e os fonemas que 

formam as palavras, problemas de ortografia surgirão, mas não 

corresponde a dificuldade do sistema de escrita vencido por ele. 

Para Teberosky (2003) as crianças aprendem a escrita da 

mesma maneira que aprendem diversos aspectos do mundo. Criando 

suas hipóteses através do ambiente material e o ambiente social. O que 

se refere aos ambientes por si só não seria significativo, pois um 

depende do outro para que as crianças tenham uma aprendizagem 

significativa. 

 

3- Percurso metodológico 

 

No caso da nossa pesquisa ela foi feita e aplicada no final do ano 

de 2013 e no início do ano presente – 2014, pois pretendia analisar o 

efeito temporal diante da aplicação, não se estendendo por um tempo 

maior devido à apresentação de seus resultados terem data breve. 

Mesmo assim, constitui-se longitudinal pela extensão no tempo para ser 

realizada. Nosso trabalho tem caráter de pesquisa bibliográfica e de 

campo com caráter exploratório, utilizando como instrumento de coleta 

de dados, autoditados (com quatro sujeitos selecionados para o processo 

de investigação) e questionários com os pais e professores. Os resultados 

serão elaborados a partir do confronto de respostas e da análise feita, 

sob medida, temporal da aplicação com as crianças. 

Autores com Minayo (2001, p.32) falam o seguinte: 
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A pesquisa qualitativa trabalha com o universo 

de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

A pesquisa qualitativa tem então, como objetivos, descrever, 

compreender e explicar o que o trabalho tem a oferecer. Esta pesquisa 

não se preocupa necessariamente com valor numérico, e sim, com uma 

boa compreensão do que se pesquisa, com o valor na qualidade das falas 

ou das leituras do sujeito. 

 Foi montando um instrumental para ser aplicado com as 

crianças e com os pais. Com as crianças foi em forma de autoditados, 

também conhecidos com testes de lecto escrita3. Com os pais, foram 

feitas entrevistas, assim como com a professora. 

Em nosso amplo referencial contamos também com uma 

produção de cunho próprio e que foi geradora deste trabalho, Amorim & 

Melo (2013) onde abordamos o processo de apropriação da escrita 

infantil, e para nos auxiliar nesta discussão temos autores como 

Carvalho (2013), Ferreiro (2001), Teberosky (1992), Smolka (2008) e 

Soares (2003) entre outros que colaboram em fazer recortes sobre o 

surgimento do tema Alfabetização desde os anos 80 até indicativos do 

que se ocorre atualmente, discutem conosco sobre a escrita infantil e 

discorrem sobre nossas entrelinhas fazendo relação com nossos escritos. 

                                                 
3Exame aplicado para avaliar a habilidade adquirida pela criança de poder ler e 

escrever. 
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Em seguida, buscamos diferenciar nosso discurso ao trazer para 

nosso trabalho autores que junto conosco discutissem sobre escola e 

família, a relação com os pais e a relação dos pais com seus filhos 

perante, por exemplo, do dever de casa. Assim relatamos sobre a Família 

e Escola como contextos do desenvolvimento humano de Dessen & 

Polônia (2007), e sobre os processos de otimização da aprendizagem da 

criança, com Nascimento (2011) e pra fechar a questão da tarefa de casa 

com Nogueira (2002). 

 

4 - Aplicação dos autoditados 

  Para que pudéssemos fazer a análise dos níveis de escrita das 5 

(cinco) crianças escolhidas para a pesquisa, foram aplicados 

autoditados. É uma atividade em que a criança escreve a partir de uma 

figura ou da enunciação da mesma, como no caso dessas aplicações, as 

quais apenas foram pronunciadas as palavras que as crianças deviam 

escrever. 

 Esse tipo de atividade é de suma importância porque quanto 

mais à criança escreve , mais ela pensa, elabora hipóteses de escrita e 

aumenta o vocabulário, quando a criança está fazendo o autoditado ela 

tende a repetir várias vezes à palavra para descobrir que letras e sílabas 

devem usar, fica silabando, criando a hipótese mentalmente antes de 

colocá-la no papel. 

 

 As palavras e a frase escolhidas foram8: 

Monossílaba Mão 

                                                 
8 Notem que as palavras possuem variações quanto às sílabas, também quanto à 
composição com sílabas simples e complexas visando perceber a compreensão 
linguística global dos sujeitos pesquisados. 
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Dissílaba Bola 

Trissílaba Boliche 

Polissílaba Elástico 

Frase Eu gosto de jogar bola 

 

E, depois de feita a escolha, sendo dividida a partir de variações 

silábicas, foi feita a aplicação. Como anunciado, o nosso trabalho passa 

por um período temporal, sendo que as aplicações tiveram um intervalo 

de tempo.  

A primeira aplicação aconteceu em Dezembro/2013 no final do 

ano letivo, quando as crianças estavam bem familiarizadas com o 

assunto e a segunda em Fevereiro/2014 pós-período de férias, após o 

retorno a escola, justamente para que aqui possamos notar o quanto a 

família pode influenciar na educação continuada de seus filhos. Não 

estando na escola, à criança pode ter acesso a experiências com leitura e 

escrita em sua própria casa, partindo de iniciativa de seus pais. E será 

com embasamento em Ferreiro (2001), que iremos nos referenciar para 

que com o auxílio de sua obra e seus estudos sobre a psicogênese da 

língua escrita, para que possamos entender e saber em que níveis essas 

crianças estão. 

 

1ª Criança: 

Aplicação de Dezembro/2013 
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Podemos perceber que essa criança encontra-se no nível 

silábico-alfabético onde já venceu as barreiras do sistema de 

representação da linguagem escrita, já passou da fase em que apenas 

uma letra representava uma sílaba. Mesmo na frase ela mostra uma 

escrita com um pouco de coesão, apesar do distanciamento entre as 

letras, e do som as vezes se distanciar da letra, a frase foi escrita por 

inteiro e permite-se ser lida. 

Aplicação Fevereiro/2014 

 

Quadro de equivalência 

Amaro Lucas de Olivei 

5  

 

Mauo 

Bolo 

Bolise 

É lático 

É u cotodigour nbola 

Amaro Lucas de Oliveira 

Bezera Silva 

5  

 

Mao 

Bola 

Boliche 

E latico 

Eu jotodi go da bola 
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Essa criança está ao olhar da psicogênese hipoteticamente 

alfabetizada. Podemos notar a falta ou substituição de algumas letras na 

frase, porém, faz parte do processo, onde está aprendendo a fazer estas 

conexões com maior precisão. 

 

2ª Criança: 

Aplicação Dezembro/2013 

 

É visivelmente claro que essa criança encontra-se no nível 

alfabético onde já venceu as barreiras do sistema de representação da 

linguagem escrita, já passou da fase em que apenas uma letra 

representava uma sílaba. Escreve com clareza, apenas com um pouco de 

separação entre as letras, e a frase também mostra uma escrita muito 

boa. 

Aplicação Fevereiro/2014 

Carlos Eduardo 

6 

Mão 

Bola 

Bolixe 

Elastico 

 

Eu gostode joga bola 
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Essa criança assim como estava no final do ano, está somente 

melhorando, com uma escrita mais junta, as palavras bem escritas, uma 

escrita bem cursiva. O que podemos notar é o diferencial na palavra 

“mão”, que na primeira aplicação foi escrita da forma correta, e na 

última o “ao” foi substituído pelo “al”, ou seja, a criança pode estar 

passando pela fase de entendimento dos sons que as letras podem 

representar, por isso o motivo da troca. 

3ª Criança: 

Aplicação Dezembro/2013 

Carlos Eduardo de Oliveira 

Santos 

6 

 

Mal 

Bola 

Bolicho 

Elastico 

 

Eu gostode joga bolo 
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Esta criança encontra-se no nível pré-silábico, onde em muitos 

casos nomeia as coisas através de desenhos (que não foi o caso desta). 

Depois produzem rabiscos como bolinhas, tracinhos, pseudoletras, 

números, percebendo que há diferença entre o desenho e a escrita. Em 

seguida, escreve a mesma combinação de letras para palavras diferentes. 

Ela está escrevendo sem fazer referência ao som, sem ligar as letras e 

sílabas ao seu valor sonoro. 

 

Aplicação Fevereiro/2014 

 

 

Helen Nara Salustiana  

Gomes 

6 

 

Ma 

Bola 

Polixe 

Lolico 

 

Ei oi o o bola 

 

Helen Nara Salustian 

Gomes 

6 

 

Lo 

Lo 

Olo 

Lol 

 

Lolla lola 
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É notória a evolução temporal, vemos que em poucos meses a 

criança teve uma boa evolução, foi do nível pré-silábico para o 

silábico/silábico-alfabético, é a fase que, a criança, às vezes, escreve uma 

letra para cada sílaba, outras vezes, mais de uma letra. É uma fase de 

transição entre o silábico e o alfabético. Assim, podemos notar que ela 

passou a fazer relação das sílabas com o som que elas produzem e assim 

as palavras se tornam mais vistosas e na frase da mesma forma.   

4ª Criança: 

Aplicação Dezembro/2013 

 

A criança em questão está passando por um processo de 

transição, do silábico para o silábico-alfabético. Nas três primeiras 

palavras, percebe-se que a criança escreve as sílabas corretamente, 

representando cada sílaba com mais de uma letra. Porém na frase são 

apenas representações silábicas. 

Aplicação Fevereiro/2014 

Paulo Mano el dos Santos 

Auyo  

6 

 

Mu 

Bola 

Bolisee 

Lelalo 

 

Li ló tso bo 

 

Paulo Manoel dos 

Santos Arauyo  

6 

 

Ma 

Bola 

Lenusli 

Laco 

 



 

 

 373 

 

A criança continua como estava na aplicação anterior, porem é 

possível ver uma hipótese de construção silábica com valor sonoro. É 

possível que a criança não tenha avançado pela falta de continuidade no 

processo de escrita durante o período de férias, deixando claro que nas 

férias realmente acontece esse distanciamento, no entanto, fornecer 

materiais que instiguem a criança é função da família durante esse 

período. Apenas as duas primeiras palavras mostram o nível silábico-

alfabético, sendo que algumas sílabas e letras não fazem referência à 

palavra. Na frase mostrou-se uma escrita silábica, onde algumas sílabas 

correspondem à palavra.   

O teste possibilitou a visualização dos níveis de escrita e das 

evoluções ou não evoluções dessas crianças, a partir de então podemos 

comprovar o que Ferreiro(2001) e Teberosky(1992) dizem sobre a 

evolução da escrita das crianças, que ela é gradativa e que não segue 

uma linha de tempo, nem sempre estar na idade certa, quer dizer que 

estará escrevendo no nível correspondente.  

 

3.6. Dialogando com escola e família 
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 Quando falamos em formar a aprendizagem de uma criança, 

lembramos então das instituições formadoras. Que significa falar 

primeiro daquelas instituições que foram criadas e/ou modificadas em 

função do surgimento da infância, da aprendizagem, além, é claro, de 

ser sinônimo de falar da responsabilidade de ajudar crianças a utilizar 

de suas capacidades inatas, colaborando para que façam conquistas 

superiores gradativamente e se formem integralmente. 

 Desde o início deste trabalho, a mediação que deve existir entre 

as duas instituições formadoras da criança é um dos fatores que mais 

chamam atenção depois dos níveis de escrita.  Essas instituições são a 

família e a escola. Dessa forma Nascimento (2011) apudDessen e 

Polonia (2007, p. 27) dizem que: 

 

É importante ressaltar que a família e a escola 

são ambientes de desenvolvimento e 

aprendizagem humana que podem funcionar 

como propulsores ou inibidores dele. Estudar as 

relações em cada contexto e entre eles constitui 

fonte importante de informação, na medida em 

que permite identificar aspectos ou condições 

que geram conflitos e ruídos nas comunicações 

e, conseqüentemente, nos padrões de 

colaboração entre eles. Nesta direção, é 

importante observar como a escola e, 

especificamente, os professores empregam as 

experiências que os alunos têm em casa. Face à 

leitura, é muito importante que a escola conheça 

e saiba como utilizar as experiências de casa 

para gerir as competências imprescindíveis ao 

letramento. A interpretação de textos ou a 
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escrita podem ser estimuladas pelos 

conhecimentos oriundos de outros contextos, 

servindo de auxílio à aprendizagem formal.  

 

Pois é justamente a interferência ou não da família na vida 

escolar da criança que nos chama atenção, lembrando como já citado 

anteriormente que mesmo que as tarefas de casa sejam dever da criança, 

existem outros meios de auxiliá-la em seu desenvolvimento. 

Para que seja possível uma melhor vizualização dos resultados 

obtidos após a aplicação da entrevista com os pais, fizemos um gráfico 

representativo por questão. A primeira pergunta foi a seguinte: Você 

costuma incentivar seus filhos a escrever, ler ou rabiscar em casa? 

 

Fonte: Aplicação de Entrevista 

A segunda questão foi: Em casa, como é o acesso a livros, cadernos e 

revistas? 

- 66,60 % dizem que 

Sim, sempre ajudam.  

- 33,30 % Costumam 

ensinar, mas a criança 

é preguiçosa.  
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Fonte: Aplicação de Entrevista 

A próxima questão foi: Ajuda seu filho com lição de casa? De que forma 

você o ajuda? 

 

Fonte: Aplicação de Entrevista 

Por último perguntamos: Durante as férias, seu filho teve acesso 

a algum tipo de atividade que o levasse a escrever ou rabiscar, ou até 

mesmo a fazer leitura de livros? 

- 33,33 % diz tem 

bastante matéria, 

porém a criança não se 

interessa muito. 

- 33,33% diz que tem 

em casa e sempre usa. 

- 33,33% diz que o 

acesso é fácil, sempre 

estão espalhados pela 

casa com lápis para 

pintar e escrever. 

- 66,60 % apenas diz 

que Sim, ensina. 

- 33,30 % diz que lê 

com a criança, explica 

do que se trata a 

atividade e em seguida 

deixa que a criança 

faça sozinha. 
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Fonte: Aplicação de Entrevista 

Podemos notar que em todas as questões há uma pequena 

porcentagem que se preocupa em olhar mais para a vida escolar de seu 

filho, que chega a explicar atividades e executar algumas delas fora do 

período escolar.  

 A professora entrevistada foi a que os acompanha já á algum 

tempo. Perguntamos: Quando o aluno volta de férias ela percebe 

diferenciações em sua escrita? Ela relata que sim, e o que 

costumeiramente acontece é que chegam escrevendo com letras muito 

grandes e misturando bastão e cursiva, somente após um tempo de 

retorno voltam a escrever com letra legível, diz que é um fenômeno que 

acontece com grande maioria das crianças durante os períodos que não 

estão na escola. 

A outra questão que levantamos foi sobre o diagnóstico de 

aprendizagem. Perguntamos: Como é feito o diagnóstico para saber 

como está a aprendizagem dos alunos? Ela nos relatou que no início do 

ano é feita uma atividade de lecto-escrita e no decorrer dos bimestres as 

atividades são realizadas, analisadas e registradas em relatórios 

individuais (por criança) semestralmente.  

- 33,33 % dizem que 

Não. Só Brincou. 

- 33,33 % diz não 

lembrar. 

- 33,33 % diz que sim. 

Que nesse período 

compra livros de pintar 

e escrever e também 

tabuada, e ainda senta 

junto aos filhos para 

este  exercício. 
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O acompanhamento desses e dos outros alunos é feito e 

repassado para a professora que estará com eles no ano seguinte, assim, 

poderá ver de onde a criança parou para que possa dar continuidade.  

 

Considerações Finais 

 

  Em nosso trabalho trazemos algo que foi bastante significativo 

para nós como pesquisadores, um olhar não somente para um fim, mas 

também para os meios que o levaram a isto, ou seja, não trabalhamos 

somente com a questão da alfabetização e com os níveis de evolução da 

escrita da criança, mas buscamos saber o porquê dessa evolução não se 

dá de forma mais rápida ou mesmo de não acontecer, olhando para sua 

realidade familiar, elencando o comportamento dos pais quanto à vida 

escolar de seus filhos. 

 Quanto à escrita infantil e os níveis de escrita mediante a 

psicogênese da língua escrita, podemos avaliar como um ponto a agregar 

em nosso trabalho, por explicitar sobre a importância até mesmo de 

meros rabiscos, que muitos pais nem ligam e que há professores que 

ignoram, porém devemos salientar que é daí que a criança vai se 

apropriando da linguagem. É entre a ligação fonemas (resgatando o 

método fônico) e grafemas. É indispensável que o professor 

alfabetizador tenha conhecimento sobre a psicogênese da língua escrita, 

pois fará com que ele compreenda as fases de desenvolvimento que a 

criança até que ela chegue à apropriação do código escrito. 

 Em relação aos escritos das crianças levando em conta a sua 

alteração temporal, pois o intuito era justamente ver como se daria essa 

evolução após um período de férias, tivemos de modo geral um avanço 

entre os escritos, ficou perceptível diante das análises que boa parte das 
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crianças evolui psicogeneticamente, passou a escrever melhor e fazendo 

maior relação entre sons e letras para formação de palavras. 

 Quanto à relação família e escola para que o desenvolvimento da 

criança seja pleno, nossas inquietações se afirmaram, pois foi notória a 

pouca relação que os pais têm com relação à educação de seus filhos, 

desde a ausência numa simples tarefa de casa até a não intervenção com 

materiais didáticos por mais simples que sejam como uma história em 

quadrinhos, que ajudaria a criança a exercitar sua leitura. 

 Sabíamos desde o início que não seria simples entrar em 

algumas discussões, mais a relevância deste trabalho para conosco nos 

impulsionou a sempre buscar mais e a compreender que nossa educação 

pode ir além. 

 Esperamos que nosso trabalho possa colaborar e dar frutos, pois 

a nosso ver foi uma discussão atual e pertinente, já que o tema 

alfabetização é e continuará a ser por algum tempo ainda um grande 

marco na educação. 
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Muitos estudos na atualidade se voltam para a primeira etapa 

da Educação Básica. Levando-se em consideração as indagações 

constantes a respeito da criança pequena, surge, então, um repensar na 

prática do docente, no seu preparo profissional para conduzir o processo 

de aprendizagem dos educandos. Porém, refletir sobre sua prática é algo 

que muitos professores não realizam. Para isso, requer habilidades para 

desenvolver. Na visão de alguns teóricos, os docentes se utilizam de 

métodos como: autoformação, leituras, acompanhamento com projetos, 

a fim de se adquirir novas aprendizagens. Mas, com isso não significa 

dizer que os educadores tenham que adotar uma mesma postura. Essa 

preocupação acontece nos planejamentos pedagógicos da Educação 

Infantil quando se questiona sobre a seleção de conteúdos a serem 

trabalhados nas práticas de sala de aula. Perguntas do tipo: Que 

conteúdos deverão ser trabalhados na Educação Infantil? Quais as 
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diferentes linguagens que poderão ser exploradas no dia a dia de sala de 

aula? Essas questões são frequentes nos encontros pedagógicos das 

escolas. De acordo com RCNEI (Referencial Curricular Nacional da 

Educação Infantil MEC/SEF/DPE/COEDI, 1994), “As diferentes 

aprendizagens se dão por meio de sucessivas reorganizações do 

conhecimento, e este processo é protagonizado pelas crianças quando 

podem vivenciar experiências que lhe forneçam conteúdos apresentados 

de forma não simplificada e associados a práticas sociais reais”. 

Daí é que surge a necessidade de um educador que conheça o 

processo de como as crianças aprendem e se desenvolvem, sendo a 

formação do professor um fator relevante para a preparação de cidadãos 

conscientes. Para tanto, nos anos de 2009/2010 numa parceria entre o 

município de Caraúbas, por meio da Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento da Educação e do Desporto e o Instituto Avisa lá, 

(organização não-governamental), foi realizada uma formação através 

de uma seleção a nível nacional, onde os municípios enviavam projeto 

de como eram trabalhados a educação infantil e daí, conforme os 

critérios de seleção do Instituto o município seria contemplado para um 

programa de formação continuada de nome – Programa Formar em 

Rede, envolvendo conteúdos sobre a criação de contextos significativos 

sobre o brincar e a cultura escrita – leitura em voz alta pelo professor na 

Educação Infantil para transformar a prática pedagógica dos educadores 

que trabalham com crianças da primeira infância. Conteúdos de extrema 

relevância para o trabalho com os alunos da educação infantil. 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é relatar como se deu 

o desenvolvimento do referido programa em seus aspectos voltados para 

a formação profissional, bem como, as conquistas alcançadas com as 

metas que foram elencadas no projeto institucional das escolas. 
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Relatar uma experiência desenvolvida pelas escolas infantis no 

município de Caraúbas numa parceria entre a Organização não-

governamental - Instituto Avisa Lá e Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento da Educação e do Desporto, com vistas a contribuir no 

processo de desenvolvimento e no redirecionamento das práticas 

educativas dos educadores que atuam no segmento infantil. 

 

1- Desenvolvimento 

 

A segunda metade do século XX no Brasil foi um período 

marcante na definição das políticas educacionais para a garantia de 

direitos da educação infantil. Nos debates construídos no campo 

profissional, veiculam a atuação dos profissionais que lidam com 

crianças de 0 a 5 anos de idade, fato este que gera muitos desafios. A 

deficiência na formação continuada dos professores infantis contribuiu 

para a procura de meios para se realizar nas instituições algo que viesse 

a suprir tal necessidade. Partindo desse pressuposto, é que em nível 

nacional foi lançado pelo Instituto Avisa Lá, um programa que tinha 

como meta aperfeiçoar os educadores infantis nos conteúdos do brincar, 

leitura em voz alta pelo professor e a cultura escrita junto as crianças 

pequenas. O Programa objetivava melhorar a qualidade da Educação 

Infantil em nosso país e possibilitava o aprimoramento técnico dos 

profissionais das secretarias de educação responsáveis pela formação 

continuada das redes municipais de ensino infantil. O município de 

Caraúbas foi selecionado mediante aprovação pelo instituto de uma 

proposta sobre o como era trabalhado a nível municipal a formação dos 

professores de educação infantil. 
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O Programa foi desenvolvido nos anos de 2009 e 2010, com a 

implantação de uma comunidade virtual de formadores com ações 

presenciais e a distância. Gerou-se um contexto real do uso da 

tecnologia por formadores, gestores, coordenadores e professores. Como 

aportes teóricos a referida formação foi fundamentada em autores que 

tem seus estudos voltados para a temática sugerida. Autores como: 

Nóvoa (2012), Freire (2000), Wallon (1995), entre outros que foram 

utilizados como referência nos encontros de formação. 

No ano de 2009, o conteúdo estabelecido pelo programa, 

vinculou-se em torno do brincar – a importância do brincar na 

Educação Infantil, com esse conteúdo foi consolidado um projeto 

institucional com a temática “Brincadeiras na escola: importância da 

organização e diversificação dos espaços internos e externos nas 

instituições municipais”. Para essa construção foi realizado um 

diagnóstico da situação em que se encontravam todas as escolas infantis 

e o que se desejava trabalhar para ocorrer uma mudança significativa. 

Os espaços físicos das escolas não eram muito adequados para a prática 

do brincar, porém com a implantação desse projeto onde foram 

desenvolvidas ações coletivas focando a reorganização desses espaços, 

foi possível torná-los mais adequados para a prática do brincar. Com a 

consolidação do Projeto Institucional nas escolas, muitas mudanças 

ocorreram no sentido de se ter professores mais estimulados, 

envolvimento de todos os funcionários, dos pais, das crianças, além da 

formação dos professores que se tornou ativa. 

Avaliando essa primeira parte do programa, pode-se observar 

que: na medida em que uma criança tem a possibilidade de vivenciar 

com suas pares situações como a cooperação, imitação ou conflitos, 

começam a fazer parte de seu cotidiano e muitas aprendizagens são 
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oportunizadas. Quando uma brincadeira de casinha acontece, é 

necessário negociar quem será o papai, a mamãe ou o filhinho. A partir 

dessa situação, é possível para a criança desenvolver o sentimento de 

pertencimento a um determinado grupo, além de compartilhar regras, 

compreender os diferentes pontos de vista de seus pares, bem como 

aprender a ser mais cooperativa entre estes.  

Assim o brincar é visto como: 

 

O principal indicador da brincadeira, entre as 

crianças, é o papel que assumem enquanto 

brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, as 

crianças agem frente a realidade de maneira não-

literal, transferindo e substituindo suas ações 

cotidianas ações e características do papel 

assumido, utilizando-se de objetos substitutos. 

(BRASIL, RCNEI,1998, p. 27). 

 

O contato com variadas experiências (valores que cada criança 

trás, suas características, seus gostos etc), ampliar a visão de mundo e a 

expressão diante do mesmo. Nesse contexto de interação emerge um 

rico repertório de cenas que incrementam os jogos simbólicos das 

crianças e variados sentimentos como raiva, medo, abandono, coragem, 

alegria etc. Dessa forma, se há um adulto atento e interessado para as 

ações das crianças, esse processo de interação, torna-se mais eficiente e 

dessa forma elas passam a compreender e utilizar com verdadeira 

autonomia as regras sociais para mediar conflitos e desenvolver a 

capacidade de argumentação. 

Conforme os RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil): 
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As crianças possuem uma natureza singular que as 

caracteriza como seres que sentem e possuem o 

mundo de um jeito muito próprio. Nas interações 

que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhe 

são próximas e com o meio que as circunda, as 

crianças revelam seu esforço para compreender o 

mundo em que vivem, as relações contraditórias 

que presenciam e por meio das brincadeiras, 

explicitam as condições de vida a que estão 

submetidas e seus anseios e desejos. (1998, p.21). 

Em 2010, o conteúdo trabalhado na formação foi a cultura 

escrita – leitura em voz alta pelo professor. Com esse conteúdo 

ressaltava-se a importância da leitura na educação infantil para 

formação de leitores e escritores competentes. Desde muito pequenas as 

crianças podem construir uma relação prazerosa com a leitura, porém 

isso vai depender das experiências que terão com livros e outros 

portadores textuais tanto na escola como em outros lugares que 

frequentam. Sabe-se que para muitas crianças a escola representa o 

espaço onde podem vivenciar práticas leitoras de forma significativa, 

uma vez que no ambiente familiar, poucas relações são estabelecias com 

a leitura. Com tal relevância do conteúdo foi elaborado no âmbito 

municipal uma proposta de trabalho com a intencionalidade de planejar 

atividades que envolvam práticas de leitura, haja vista que a escola 

precisava promover situações de leitura que permitissem a criança 

construir conhecimentos sobre o seu mundo e outras formas de ser e 

viver, aprendendo assim a lidar com suas próprias emoções e conflitos. 

 

2 - Resultados e discussões 
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O município de Caraúbas, através dessa formação, teve seu 

trabalho reconhecido nacionalmente na área de Educação Infantil pelo 

programa nos anos de 2009 e 2010, vindo a ser comtemplado com o selo 

de reconhecimento pelo trabalho de qualidade oferecido as escolas de 

Educação Infantil. 

Participaram do programa 23 escolas, no segmento Educação 

Infantil entre creches e pré-escolas, destas, 17 estão localizadas na zona 

rural e 06 na zona urbana do município de Caraúbas. Foram capacitados 

13 gestores escolares, 10 coordenadores pedagógicos 91 professores e 

950 alunos matriculados na Educação Infantil. Os encontros de 

formação aconteciam mensalmente com uma metodologia envolvendo 

construção de pautas, exibição de vídeos sobre a temática estudada, e 

apreciação de leituras de autores literários, além da tematização da 

prática, momento de grande relevância, onde os professores filmavam 

sua própria aula e nos grupos analisavam os pontos positivos e 

negativos, onde precisava melhorar e o que deveria permanecer. 

 Inicialmente, foram aplicados questionários para análise de 

como eram trabalhados os conteúdos do brincar e a cultura escrita – 

leitura em voz alta pelo professor nas instituições infantis no município 

de Caraúbas. Deste resultado observou-se que não se dava a devida 

importância aos conteúdos propostos na formação. Porém, alguns 

avanços foram significativos no tocante às conquistas alcançadas pelas 

escolas, tais como: organização dos espaços internos e externos nas 

escolas, reorganização de uma rotina, garantindo assim, um horário 

para as brincadeiras, conquistas de parques infantis junto ao poder 

público, organização de biblioteca itinerante para circular na própria 

escola, formação de clubes de leitores entre a equipe escolar, criação de 



 

 

 388 

roda de leitura para contação de histórias, hora do faz de conta, entre 

outras. 

A equipe escolar composta por professores, gestores e 

coordenadores pedagógicos aponta que algumas dificuldades que foram 

enfrentadas tendo em vista as escolas não disporem de uma 

brinquedoteca, além da falta de espaço adequado para desenvolver as 

atividades do brincar. No entanto, sabe-se que para as crianças se 

desenvolverem com criatividade é preciso garantir uma rotina diária nas 

atividades pedagógicas para o desenvolvimento das atividades 

cotidianas. Porém com a formação desenvolvida entre todos os 

integrantes da equipe escolar os entraves encontrados foram superados 

no decorrer dos dois anos de atividades. 

Mizukami (2002), defende que: 

 

A construção continua dos saberes não ocorre de 

forma isolada. Ela deve se dar na parceria entre 

pessoas que estão em diferentes níveis de 

desenvolvimento profissional. Os desafios devem 

ser vencidos coletivamente, com cada participante 

do processo educativo apoiando os colegas e 

apoiando-se neles. Nesse processo cada um oferece 

o que sabe e, estando aberto para ouvir e analisar 

posições diferentes das suas, adquire outras formas 

de ver o mundo, de se ver nele e de compreender 

seu papel no exercício profissional. 

 

No entanto, era preciso desconstruir determinadas concepções 

arraigadas nas práticas educativas, para assim ser construído um novo 

olhar. A formação é um processo lento na prática profissional e se 



 

 

 389 

remete a transformações pessoais, apesar de que, alguns que 

participavam nem sempre estavam interessados em romper com a 

“inércia” que tomava conta de suas ações. 
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Aspectos Conclusivos 

 

A área da formação dos professores nos últimos anos traz 

estudiosos que vem apontando muitas investigações e abordagens 

necessárias no âmbito educacional. Daí a necessidade de rever a 

formação continuada dos docentes, haja vista, estes serem sujeitos de 

transformação. 

No pensamento de Martins (2008, p. 34): 

 

A denominada formação continuada ou continua é, 

também, uma necessidade no panorama 

educacional mundial e brasileiro. Contribuir para 

suprir falhas deixadas por uma formação inicial 

inadequada ou insuficiente, ou seja, para diminuir 

lacunas existentes, para atualização do 

conhecimento teórico e prático diante dos avanços 

que vem se processando na ciência e na tecnologia 

educacional, nas últimas décadas com vistas ao 

atendimento mais adequado aos educandos sem 

distinção. 

 

Refletir sobre a formação inicial e continuada dos professores 

é oportuno uma vez que, conhecendo a trajetória docente, realizando a 

análise das concepções e do trabalho realizado na educação infantil, 

torna-se necessário um aprofundamento para assim os atores do 

processo de transformação dos educandos nas atividades de sala de 

aula, sejam amenizados, além de resinificar o fazer pedagógico 

professores. 
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 Os resultados, alcançados foram positivos, principalmente 

aqueles referentes ao trabalho desenvolvido pelos docentes nas 

atividades diárias, pois estes não tinham uma proposta de trabalho 

definida. E a formação contribuiu para superação dessas dificuldades, 

ganhando um novo significado. Os educadores começaram a reconhecer 

a importância e a aplicabilidade na forma de planejar as atividades, além 

de ter possibilitado uma melhor atuação dos gestores e coordenadores 

pedagógicos que passaram a ser também formadores nas unidades de 

ensino, com mais embasamento teórico sobre o brincar e a cultura 

escrita, vindo a contribuir nas atividades de orientação junto aos 

docentes no tocante ao desenvolvimento de habilidades e competências 

das crianças. 

O programa estabelecia como meta transformar a forma como 

os educadores trabalhavam os conteúdos do brincar e da cultura escrita 

junto as crianças da educação infantil. Por serem atividades 

permanentes no dia a dia de sala de aula, os educadores desenvolviam 

suas atividades de forma desorganizadas e sem objetivos definidos. Com 

o desenvolvimento da formação continuada esses entraves foram 

superados e ganharam um novo significado, onde, muitos educadores 

começaram a reconhecer a importância e a aplicabilidade de forma 

planejada sobre o brincar para o desenvolvimento de habilidades e 

competências das crianças. 

Além dos avanços significativos para o segmento da educação 

infantil, acima citados, aponta-se o papel do coordenador pedagógico 

que passou a ser também um formador na unidade de ensino, com mais 

embasamento teórico sobre o brincar e a cultura escrita, vindo a 

contribuir nas atividades de orientação para os profissionais da escola. 
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Este trabalho mostrou-se relevante por proporcionar uma 

reflexão sobre a importância da formação docente em contextos 

escolares para a educação infantil por meio de problematizações e 

tematização da prática. 
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Este trabalho discute a experiência de uma graduanda de 

pedagogia no estágio não obrigatório como auxiliar de classe diante ao 

processo de aluno com Necessidades Educacionais Especiais - NEE, 

numa escola pública de Mossoró/RN. A importância dessa prática 

educacional inclusiva marca um campo que precisa ser problematizado 

constantemente, para que seja possível, de fato, uma inclusão efetiva e 

de qualidade. A análise dessa trajetória traz à luz as formas de 

enfrentamentos e as estratégias utilizadas ante ao aluno com NEE, na 

tentativa de dissipar e vencer os medos, o choque teórico-prático vivido 

por professores em processo de formação e os recém-formados, ante ao 

processo de inclusão. ConformeJosso (2008, p. 17-18), “a dimensão do 
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ser humano é a primeira dimensão a ser estuda, quer seja o sujeito da 

pesquisa, quer seja o sujeito pesquisado”. Nesse sentido, esta é uma 

nova alternativa no âmbito da Educação Inclusiva para a formação de 

professores, que pode revelar pontos positivos e negativos desse 

processo apontando novas perspectivas e possíveis caminhos frente a 

esse campo da inclusão educacional, dissipando os medos dos 

professores iniciantes na atividade docência, possibilitando o 

empoderamento dos desafios a serem enfrentados com os alunos com 

necessidades educativas especiais no ensino regular. 

Este trabalho tem como objetivo central analisar a contribuição 

da experiência de uma auxiliar de classe no estágio não obrigatório para 

a formação do professor, com ênfase no processo de inclusão. 

Considera-se, assim, que as práticas de formação docente são 

fundamentais para se disvecilhar os mitos, medos e preconceitos diante 

à diversidade na sala de aula. Nessa perspectiva, Vygostsky (1987) 

destaca a importância dos fatos e fenômenos em sua historicidade. Na 

mesma linha, Charlot (2000; 2005) defende que não há como pensar a 

formação docente sem pensar também na relação docente com o saber e, 

muito menos, sem considerar as interações que constituem o sujeito no 

seu contexto sócio-histórico com o mundo. 

O estudo tem como campo teórico-metodológico a narrativa 

historiográfica desenvolvida na perspectiva de Ricoeur (2007), autor 

que considera que a escrita historiográfica tem particularidades que 

possibilitam as experiências humanas do passado se tornem inteligíveis 

para as pessoas que estão trafegando no tempo presente. Ou seja, a 

construção historiográfica vivenciada por um sujeito humano, situado 

em sua trajetória passada de um fazer docente, assim como em tantas 

outras ações humanas, adquire sentido ao ser inserido num tecido 
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narrativo. Em colaboração, Nóvoa (2002, p. 27) defende que a “ação 

docente exige um trabalho de deliberação, um espaço de discussão onde 

as práticas e as opiniões singulares adquiram visibilidade e sejam 

submetidas à opinião dos outros”. Recorreremos também às 

contribuições de outros estudiosos como Josso (2008), Vygotsky (1987), 

Mantoan (2004), Carvalho (2014), entre outros. Antes de adentrar nas 

narrativas dessas trajetórias, faremos uma breve descrição a respeito da 

infraestrutura da escola, assim como das condições de trabalho que essa 

instituição escolar dispõe. 

 A Escola das Flores fica localizada em um bairro periférico de 

porte médio, que recebe crianças na faixa etária entre cinco a dez anos 

de escolaridade do Ensino Fundamental. Possui uma sala de 

atendimento educacional especializado, diversos recursos didáticos para 

trabalhar os alunos com NEEs, com problemas de aprendizagens e altas 

habilidades. Para uma melhor compreensão do que seja uma 

experiência vivenciada no âmbito da Educação Inclusiva, mostraremos a 

seguir os desafios, as superações, as estratégias e os resultados 

alcançados. 

Sobre o aluno sujeito adjuvante desse estudo foi dado o nome 

fictício de Allan. Este apresentava Síndrome de Taybi, atraso de 

desenvolvimento cognitivo leve e psicológico e perda auditiva 

neurossensorial de moderada a severa, no ouvido direito e no ouvido 

esquerdo grau severo a profundo. Entre outras limitações físicas leve, 

falta de coordenação motora, incontinência urinária e oscilações de 

humor, que muitas vezes prejudicou o andamento da classe. Quando era 

contrariado, tornava-se agressivo, deixando seus professores/auxiliares, 

na maioria das vezes, imobilizados, sem saber como agir frente a essas 

situações de crise.  
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 O seu ingresso no ensino infantil da escola foi aos cinco anos de 

idade, perpassando todos os demais anos de escolaridades, até chegar ao 

quinto ano do Ensino Fundamental I.  

 

2 Relato de experiência no Estágio Não Obrigatório como 

auxiliar de classe 

 

A experiência com Educação Inclusiva começou no início do ano 

de 2011, quando a graduanda do curso de Pedagogia foi selecionada e 

encaminhada pela Secretaria de Educação do município de Mossoró-

RN, para trabalhar na função de Auxiliar de Classe, em uma Escola 

Municipal, no bairro Dom Jaime Câmara, juntamente com a professora 

titular, dando suporte àqueles alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais-NEE. No inicio das atividades, na função de auxiliar de classe, 

mostrou-se bastante ansiosa pra conhecer o aluno com o qual iria 

desempenhar o trabalho. Nessa época, ela ainda estava no início do 

curso de Pedagogia e não tinha nenhuma experiência. Embora no início 

dessa experiência ela não tivesse estudado nenhuma disciplina mais 

direcionada a essa temática, foi através dessa prática que a instigou a 

estudar, de uma forma bem mais especificada, sobre a inclusão das 

pessoas com deficiência no contexto educacional, indo cursar a 

disciplina Educação para Diversidade. 

Ao se apresentar à direção da escola, ela perguntou quem seria o 

aluno com quem iria trabalhar, perguntou sobre as dificuldades do 

aluno, o ano que ele estudava e a professora com quem ia colaborar. 

Nesse momento, ficou sabendo que iria auxiliar uma professora no 

trabalho junto a um aluno com NEE, da turma do 4º ano, do Ensino 

Fundamental; era um menino de dez anos, acometido por múltiplas 
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síndromes. Ficou um tanto preocupada quando ouviu soar essas duas 

palavras, “múltiplas síndromes”, pois era algo que ela nunca tinha 

ouvido falar antes. Assim, fez vários questionamentos para tentar 

compreender do que se tratavam especificamente as limitações daquele 

aluno o qual foi denominado com um nome fictício de Allan. 

A professora pediu para que ela observasse Allan, para verificar 

os seus problemas. Observou que ele apresentava problema de audição, 

intelectual, dificuldade motora leve, incontinência urinária e outros 

problemas fisiológicos, além de em determinados momentos agir de 

modo agressivo (o que muito a assustou), quando por algum motivo se 

sentia contrariado. Mesmo assim, propôs-se de imediato a ajudar a 

professora titular sempre que ela precisava do seu apoio, e acrescentou 

que estava aberta aos desafios. Como não foi informada sobre seu 

trabalho pedagógico com o Allan, ela fui seguindo a rotina da sala de 

aula e acompanhado o aluno de acordo com as atividades que lhes eram 

propostas. Ainda estava se inteirando de tudo, das dificuldades do 

aluno, da forma de trabalho da professora, enfim, da dinâmica, das 

relações e das atividades desenvolvidas no âmbito da sala de aula e da 

escola como um todo. 

Allan sentava na cadeira da frente, logo na primeira fileira e 

chegava sempre na sala de aula alegre, sorrindo, e os colegas interagiam 

com ele. A auxiliar de classe sentava-se numa cadeira ao lado da cadeira 

da professora titular para quando Allan precisasse de alguma coisa ela 

pudesse estar ali pra ajudá-lo. Ainda na primeira semana, aconteceu um 

fato que a deixou muito triste, o que a fez repensar se realmente queria 

continuar a trabalhar com Allan. Foi um dia que levou uma atividade de 

colagem para Allan, e o mesmo rejeitou fazer a atividade. Esperou um 

tempo e tentou novamente, foi quando o aluno irritado começou a 
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destruir o seu próprio caderno, rasgando folha por folha e, quando foi 

tentar impedi-lo, Allan “mordeu” a mão esquerda dela, e ela ficou 

tentando retirar a mão e não conseguia, e logo começou um tumulto, 

causado pela turma que ficou impressionada com a atitude do garoto. 

Então a professora percebeu que ela precisava de ajuda e a socorreu 

daquela situação de susto e dor. E o que mais a intrigou foi que Allan a 

olhava e fazia gestos com a mão, como se ela fosse culpada do que ele 

havia praticado, mesmo a vendo chorar. Então a professora titular pôs 

Allan sentado longe dela e falou pra ele que não podia fazer aquilo, que 

doía e que ela estava triste pelo que ele havia feito. Depois a professora 

confessou que o referido aluno tinha esses momentos de agressividade e 

que ele não aceitava ser contrariado, mas que a gente tinha que ensinar 

que as coisas têm o seu horário para acontecer, e que ele tinha que fazer 

as atividades que elas direcionassem para ele, e não a atividade que ele 

queria fazer. A referida professora ainda confessou que outras duas 

auxiliares haviam passado pela escola antes da sua chegada, mas que 

disseram que não aguentavam trabalhar um aluno deficiente e 

“indisciplinado”. Ela ficou pensando sobre essas questões e até quis 

desistir, mas fez um desafio a si mesma, o de se superar como pessoa, 

como profissional e, ao mesmo tempo, aprender mais sobre o trabalho 

com Educação Inclusiva. Desejou, pois, agregar valor ao seu currículo e, 

acima de tudo, adquirir mais conhecimento e melhorar a sua formação 

docente. 

Dias após dias passou a perceber que Allan tinha aversão a 

regras e queria fazer tudo ao modo dele, como: lanchar e brincar na hora 

da aula, de chamar a atenção de todos com sua indisciplina ou quando 

não lhe era permitido fazer tudo o que ele queria. Ao chegar à sala de 

aula já queria lanchar, às vezes (poucas vezes) ela conseguia convencê-lo 
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a deixar para momento do lanche, outras vezes ele começava a comer 

normalmente, e logo depois começava a derramar, propositalmente, o 

lanche no chão da sala. Ela esperava um tempo e levava uma atividade 

pra ele fazer, por vezes ela conseguia que ele fizesse, outras vezes não; 

ele rasgava as atividades que ela levava impressa ou que copiava em seu 

caderno, e até mesmo no próprio livro. 

 A professora titular só dava aula com a porta da sala fechada, 

porque se a deixasse aberta Allan fugia, e era preciso trazê-lo de volta e 

ele nunca queria voltar para classe.  Era bastante forte, grande, pesado e 

levá-lo de volta para classe contra a sua própria vontade era difícil, pois 

ele reagia esperneando-se, chutando, jogando areia. O fato era que Allan 

não suportava ficar dentro da sala de aula e fazia de um tudo para sair. 

Mantê-lo na sala só era possível depois dele estar cansado e após todas 

as estratégias utilizadas para esse fim.  

Em certa ocasião, Allan pediu para ela um jogo de dominó 

ilustrado de LIBRAS do qual gostava muito e ela ia o estimulando, 

fazendo perguntas sobre cada figura que aparecia nas peças do jogo; ele 

já sabia falar e representar a letra inicial em LIBRAS, em outras ela ia 

ensinado para ele, era quando ficava mais calmo. Ela o elogiava quando 

ele acertava no jogo e ele sorria e batia palmas. Isso pra ela era muito 

gratificante e se sentia naqueles momentos realizada. Era muito 

animador para ela, qualquer avanço que conseguia, por menor que 

fosse. Esse processo deensaio e erro a fez tirar algumas conclusões de 

como deveria proceder com esse aluno. 

Assim, aos poucos ela foi entendendo que não podia ser tão 

permissiva com ele, mesmo não permitindo deixá-lo fazer tudo o que 

queria, não podia também exigir muito do raciocínio dele, mas tinha que 

criar estratégias e oportunidades de aprendizagens no momento 
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adequado. Começou despertando a atenção dele com jogos, massa de 

modelar, atividades de recortes e colagem, atividades no laboratório de 

informática, aulas de vídeo explorando ao máximo os recursos visuais, 

uma vez que era o tipo de atividade que ele mais gostava de fazer. Havia 

dias que ela só conseguia levá-lo a fazer uma atividade, mas aos poucos, 

gradativamente, ele chegou a fazer até três atividades no mesmo dia. É 

importante destacar que foi um longo e intenso trabalho, muita 

persistência e paciência para ela e a professora titular conseguirem esse 

êxito. Muitas foram as dificuldades enfrentadas no início dessa trajetória 

como auxiliar de classe, principalmente no primeiro ano, em 2011, que 

só aos poucos foram sendo superadas. Dessa forma, foi superando as 

dificuldades para realizar as atividades pedagógicas, foi conhecendo 

seus gostos, suas preferências e mudou a forma de acolhimento que 

muito ajudou para garantir um trabalho mais exitoso com esse aluno. 

Allan passou a ter mais confiança nela e se afeiçoou a ela, que, por sua 

vez, aprendeu a respeitá-lo. Essa experiência de estágio não obrigatório 

como auxiliar de classe junto a esse aluno deixaram marcas que hoje são 

rememoradas com carinho pela ex-graduanda de pedagogia, hoje já 

pedagoga Jacqueline Magalhães Amorim  sujeito da pesquisa. 

Essa experiência a tornou uma pessoa mais forte, mais sábia e 

tolerante e como futura professora sensivelmente mais preparada e 

segura para enfrentar a diversidade em sala de aula, especialmente, 

junto ao aluno com necessidade educacional especial.  Os avanços mais 

significativos de Allan foram demonstrados tanto na interação social 

com os colegas da escola, como nos aspectos de linguagem, 

desenvolvendo bastante sua oralidade com o uso dos jogos e com 

atividades que exploravam imagens, que o fascinavam. Porém, em 

relação ao letramento, os resultados não foram muito satisfatórios, 
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provocando certa frustração na professora auxiliar de classe, embora 

tenham sido muitos os esforços para atingi-los.  

 

3 Confronto de ideias e experiências 

 

O fato é que, segundo as narrativas da graduanda de Pedagogia, 

por mais experiência que tivesse, ainda assim seria um desafio a 

enfrentar, Para Nóvoa (2002) a ação docente exige um trabalho 

deliberado, um espaço de discussão onde as práticas e as opiniões 

singulares adquiram visibilidade e sejam submetidas à opinião dos 

outros. O resgatar da trajetória como auxiliar de classe no estágio não 

obrigatório permitiu uma reflexão prática e deliberada como sujeito 

pesquisado. Na condição de aprendiz, a graduanda faz uma reflexão 

sobre sua ação como auxiliar de classe e atribui a sua “incapacidade”, 

sinonimizada em inexperiência, como sendo tão somente reflexo de uma 

realidade educacional do descuido nos cursos de formação docente, no 

campo da Educação Inclusiva. Traz também outras indagações e 

perplexidades sobre trajetória nesse campo de inclusão. Muitos outros 

estudos realizados revelam com certa frequência declarações de 

professores sobre o sentimento de despreparo e a falta de conhecimento 

em relação à Educação Inclusiva, além de mostrarem que existe uma 

descrença do professor sobre a capacidade do aluno especial se 

desenvolver e agir de forma autônoma (GLAT, 1998).  Perrenoud (1993) 

relata que existe a necessidade de reformulações na formação inicial do 

professor de ensino básico e uma grande dose de idealismo nestes 

cursos, apontando que grande parte do que se aprende neles não é 

possível ser aplicado na prática, visto que muitos formadores 
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desconhecem a realidade da sala de aula, das escolas e do sistema 

educacional.  

Os relatos sobre a experiência vivida como auxiliar de classe no 

estágio não obrigatório traz sentimentos vividos, enfretamentos, 

estratégias utilizadas, no contexto de sala de aula, através do resgate da 

trajetória de suas memórias profissional docente. Nessa perspectiva, 

Vygostsky (1987) destaca a importância dos fatos e dos fenômenos em 

sua historicidade. Charlot (2002; 2005), que considera o sujeito na sua 

singularidade de sua história e atividades que realiza, defende que não 

há como pensar a formação docente sem pensar também na relação 

docente com o saber e, muito menos, sem considerar as interações que 

constituem com o mundo. 

Concluímos que as narrativas da trajetória como auxiliar de 

classe no estágio não obrigatório diante de um aluno com Necessidades 

Educacionais Especiais fizeram emergir muitas indagações acerca de 

como está a situação da inclusão dos alunos portadores dessas 

necessidades, nas escolas de ensino regular. O medo e perplexidade ante 

as situações despertadas e ou criadas por aquele aluno (Allan), 

possibilitou perceber mediante os estudos e reflexões que sentimentos 

similares foram compartilhados por outros professores em situações 

semelhantes ao estudo em pauta. Isso confirma que há um abismo entre 

as leis que obrigam a inclusão e os meios para torná-la preceitos 

praticáveis. Entre tantos percalços encontrados nessa vivência, a 

graduanda teve uma nobre oportunidade de crescimento pessoal e 

profissional, embora ainda fosse “uma iniciante” em meio ao processo 

de inclusão. Os saberes da experiência lhe possibilitaram a abertura para 

estudar mais sobre essa temática e a criação de suas próprias estratégias 

de acolhimento e ensino para atender ao aluno com NEE, 
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proporcionando-lhe, dessa forma, a tornar-se mais tolerante e mais 

preparada para atuar com outros alunos nessa situação de contexto 

educacional especial. 

Ao analisarmos toda a trajetória vivida pela graduanda 

Jacqueline, como auxiliar de classe junto a um aluno com NEE no 

estágio não obrigatório, concluímos que essa experiência traz uma 

extraordinária contribuição para a formação docente, especialmente no 

que se refere ao processo de inclusão escolar que vivemos na atualidade. 

As reflexões emergentes dessa experiência de estágio possibilitam a 

tomada de consciência profissional, a superação dos seus próprios 

limites e preconceitos.  Permite, dessa forma, ao professor buscar 

entender ao outro sem resistência, pensar um planejamento 

diferenciado, buscando, de fato, criar um ambiente de inclusão do aluno 

e, quando necessário, criar estratégias de um ensino que corresponda às 

necessidades educacionais especiais deles, respeitando o ritmo de cada 

um e valorizando suas habilidades, preferências e limitações, sem medo 

e sem perplexidade ante as situações que emergem da ignorância e falta 

de conhecimento e ao mesmo tempo permitiu a graduanda em questão 

um empoderamento sobre da atividade docente frente ao processo de 

inclusão escolar. 

 No tocante às estratégias, as mais bem sucedidas junto ao aluno 

em estudo foram o uso de jogos, massa de modelar, atividades de 

recortes e colagem, atividades no laboratório de informática, aulas de 

vídeo, explorando, ao máximo, os recursos visuais, uma vez que era o 

tipo de atividades que ele mais gostava de realizar. 

Enfim, as narrativas historiográficas dessa trajetória como 

auxiliar de classe diante de um aluno com Necessidades Educacionais 

Especiais em um estágio não obrigatório fizeram emergir muitas 
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indagações acerca de como está à situação da inclusão dos alunos com 

NEE nas escolas de ensino regular, apontando para necessidade da 

realização de outros estudos nessa direção. 
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