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Simpósio Temático número 1: Fundamentos da Educação  

 

Resumo: O trabalho proposto refere-se ao estudo realizado junto ao Curso de 
Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional de 
Jataí (REJ), por meio da disciplina de Psicologia da Educação II. A proposta desta 
atividade teve como objetivo a realização de uma pesquisa que fomentasse o 
caráter reflexivo e investigativo nos graduandos acerca da imagem de professores e 
alunos e da importância dos seus relacionamentos no processo educativo, portanto 
foi realizada perante uma atividade de ensino para aprendizagem sobre a atividade 
de pesquisa, caracterizada aqui enquanto relato de experiência. Para esta exposição 
escolhemos apresentar as concepções dos graduandos, nossos colegas de 
Pedagogia, acerca do que é ser aluno, perguntamos: Qual é a palavra que define 
você como aluno (a)? Apresentaram respostas com expressões tanto positivas, por 
exemplo, “interessado”, quanto negativas, como “preguiçoso”. Em seguida, 
elaboramos uma relação e reflexão dos dados coletados sob a ótica da Teoria 
Histórico-Cultural de Lev Semenovich Vygotsky.  
 

Palavras-chave: Aluno. Teoria Histórico-Cultural. Conceito. 
 

1 Introdução 

 

O presente estudo teve como objetivo relacionar os fundamentos da Teoria 

Histórico-Cultural com o que significa ser aluno para graduandos em Pedagogia. 

Essa relação ocorreu por meio de respostas coletadas mediante o uso de 

questionário aplicado com as contribuições de quarenta e sete alunos do segundo 

período de Pedagogia, nossos colegas de Pedagogia, sendo a pergunta: qual é a 

palavra que define você como aluno (a)? Foi uma atividade de ensino com 

aprendizagem para a pesquisa, junto a disciplina de Psicologia da Educação II, do 

Curso de Pedagogia, da UFG/REJ, que resultou neste relato de experiência.  

                                                 
1
 Graduanda em Pedagogia pela UFG – Regional Jataí.  nataliaassiscarvalho@hotmail.com 

2
 Graduanda em Pedagogia pela UFG – Regional Jataí. mirelle.gaia@gmai.com 
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A palavra aluno, por vezes, já recebeu o significado de sem luz, mas, de 

acordo com a etimologia do vocábulo, “proveio do latim alumnus, antigo particípio 

médio-passivo substantivado do verbo alere ‘alimentar, nutrir‟. No sentido semântico, 

a palavra „aluno‟ conota aquele que precisa de alimento para nutrir-se e crescer” 

(ALMEIDA, 2011, p. 28). O dicionário Aurélio acrescenta que aluno seria a “pessoa 

que recebe instrução e/ou educação de algum mestre, ou mestres, em 

estabelecimento de ensino ou particularmente; estudante, educando, discípulo. 

Aquele que tem escassos conhecimentos de certa matéria, ciência ou arte; aprendiz” 

(FERREIRA, 2010, p. 116). Ambas as definições remetem a crescimento, de que o 

aluno é um ser em desenvolvimento, ou seja, ainda não completo.  

Na educação tem-se o aluno em várias posições, o que acaba por gerar 

diversos conceitos. A abordagem pedagógica tradicional tem como eixo estruturador 

“a crença ilimitada na razão humana e a concepção de um indivíduo imutável que, 

quando criança e jovem, incorpora o papel de aluno, a fim de ser moldado” 

(SANTOS, 2012, p. 62-63). Nesse caso, o professor é o personagem principal do 

processo de aprendizagem, sendo o aluno um papel em branco a ser escrito. 

Com as críticas a abordagem tradicional, surge a Escola Nova que inverte os 

papéis, passando o aluno a ser o foco principal e o professor um facilitador da 

aprendizagem. Ela pretendia transformar o aluno “em agente participativo da ação 

educativa. De contorno humanista, essa abordagem enfatizava o sujeito como 

elaborador do conhecimento humano e priorizava as relações interpessoais do 

desenvolvimento humano” (SANTOS, 2012, p. 64).  

Os perfis de aluno e professor continuam a variar dependendo do contexto 

analisado, após o escolanovismo, tem-se o tecnicismo que, em síntese, transforma o 

professor e o aluno em seres condicionados pelo sistema de educação. 

Posteriormente, surgem abordagens inovadoras que mudam a concepção de aluno, 

passando ele a ser compreendido como um ser original, singular, diferente e único. 

Entre estas abordagens, a progressista tem seu alicerce no materialismo histórico-

dialético, que é o mesmo da Teoria Histórico-Cultural. Para esta, aluno e professor 

são parceiros no processo de aprendizagem, sendo o mestre o mediador. Na 
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sequência, apresentamos alguns apontamentos sobre a Teoria Histórico-Cultural, 

posteriormente mostraremos os dados coletados e nossas reflexões. 

 

2 Teoria Histórico-Cultural 

 

Segundo Rego (2013), as principais ideias de Vygotsky são divididas em 

cinco teses, quais sejam: à relação indivíduo/sociedade; à origem cultural das 

funções psíquicas; à base biológica do funcionamento psicológico; à característica 

mediação presente em toda atividade humana e as características básicas dos 

processos psicológicos, exclusivamente humanos. Devido à natureza deste estudo, 

dos pressupostos abordados pela Teoria Histórico-Cultural destacamos a relação 

entre indivíduo e sociedade e as relações entre desenvolvimento e aprendizagem.  

Em movimentos dinâmicos de múltiplas inter-relações humanas as pessoas 

vão se constituindo, enquanto sujeitos pertencentes a quadros de elementos 

mediadores, como também, sendo desenvolvidos por via da cultura e historicidade. 

Para o autor russo, segundo Rego (2013), o desenvolvimento do sujeito ocorre a 

partir das constantes interações com o meio social que está incluído, já que os 

processos psicológicos mais sofisticados surgem da vida em sociedade. “Assim, o 

desenvolvimento psiquismo humano é sempre mediado pelo outro (outras pessoas 

do grupo cultural), que indica, delimita e atribui significados à realidade” (REGO, 

2013, p. 61). 

Nessa mesma vertente, para Vygsotsky, desde que nascemos o aprendizado 

relaciona-se com o desenvolvimento, porém, um não pode ser confundido com o 

outro. Ele diz que “o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo 

de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e 

especificamente humanas” (VIGOTSKI, 2007, p. 103). Além disso, é o aprendizado 

que permite “o despertar de processos internos de desenvolvimento que, não fosse 

o contato do indíviduo com certo ambiente cultural, não ocorreriam” (OLIVEIRA, 

1997, p. 56). A autora, ainda, conclui que o desenvolvimento do ser humano está 

intimamente relacionado com o ambiente sócio-cultural em que está inserido e que 

depende dos outros indivíduos  para se desenvolver plenamente.  
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3 A experiência realizada e os dados coletados 

 

O presente trabalho apresenta o relato de experiência da realização de uma 

atividade acadêmica de ensino, com foco na aprendizagem da atividade de 

pesquisa. Como proposta para a realização da atividade de ensino foi desenvolvida 

uma pesquisa entre os acadêmicos do segundo período (matutino e noturno) do 

curso de Pedagogia da UFG/REJ. Os alunos deveriam responder a nove questões 

desenvolvidas pela docente do mesmo curso, em duplas escolhidas por meio de 

sorteio. Após a coleta dos dados, a docente reuniu todos os resultados em arquivos 

por questão e distribuiu entre as duplas (uma questão por dupla) para fins de análise 

das repostas em paralelo com a teoria de Vygotsky. Acerca da questão sobre o que 

é ser aluno, obtivemos os seguintes resultados: 

 

Tabela 1 O que é ser aluno para graduandos em Pedagogia 

Categorias Palavras que definiram aluno (a) Quant. 

Características 
pessoais positivas 

Esforçado (a), empenho, dedicação, persistência, 
perseverança, comprometido, determinado, 
interessado (a), vontade e estudiosa, Curiosa, 
curiosidade, observadora e questionadora. 

30 

Características 
pessoais negativas 

Desatenta, distraída e preguiçosa 04 

Características 
sociais 

Companheira e compreensivo 
02 

Dificuldades Dificuldade 02 

Valorativas Mediana, normal, demais 09 

Total  47 

Fonte: Dados coletados em atividade de ensino, junto à disciplina de Psicologia da Educação II 

 
Diante desses dados, quais as relações e reflexões que podemos realizar 

com a Teoria Histórico-Cultural? De acordo com Rego (2013), baseada nos estudos 

de Vygotsky, “o homem constitui-se como tal através de suas interações sociais, 

portanto, é visto como alguém que transforma e é transformado nas relações 

produzidas em uma determinada cultura” (REGO, 2013, p. 93). Inicialmente, 

podemos dizer que o aluno, para a mencionada teoria, é um ser biológico, histórico e 

social, que está em construção. O professor, neste caso, tem o papel de mediador 

nos processos de aprendizagem do estudante. Além do mestre os demais 

estudantes também participam da formação do aluno, por meio da cooperação. 
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Relacionamos que as concepções atribuídas pelos alunos a si estão 

impregnadas de aspectos do coletivo, tendo em vista, que até mesmo as 

características individuais do sujeito são baseadas a partir das interações com o 

outro. Assim, as expressões manifestadas pelos professores em formação 

(graduandos), tanto as negativas (desatenta, distraída, preguiçosa e dificuldade) 

quanto positivas (esforçado, empenho, dedicação, persistência, perseverança e 

demais), mesmo que íntimas, são influenciadas por dimensões socioculturais destes.  

 

4 Considerações finais 

 

Os conceitos formulados pelo sujeito, na Teoria Histórico-Cultural, dividem-se 

em dois grupos: os conceitos espontâneos e os conceitos científicos, sendo que os 

primeiros são adquiridos através da experiência pessoal, concreta e cotidiana, por 

meio de observação, manipulação e vivência do indivíduo, e os outros se adquirem 

em sala de aula, através da observação ou ação imediata do mesmo. Perante o 

exposto, a escola tem papel imprescindível na formação dos conceitos científicos. 

Sabemos, ainda, que os conceitos são passíveis de mudança ao longo da vida, 

dependendo das novas interações vivenciadas pelo indivíduo.  

Diante disso, temos que a definição de aluno, apesar de individual, reflete as 

experiências vividas pelos graduandos, tanto na escola quanto na sociedade em 

geral. Isto porque, há todo momento, estamos aprendendo e, por consequência, nos 

tornamos aprendizes em potencial. Podemos finalizar dizendo que a definição de 

aluno é abrangente, e vai além das características apresentadas pelos professores 

em formação do curso de Pedagogia. Com base na Teoria Histórico-Cultural, 

concluímos que um aluno deve ser um sujeito ativo, interativo, autônomo e 

conhecedor do contexto histórico-social que está inserido.  
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Simpósio Temático 02: Políticas, Gestão e Formação Docente 
 
Resumo: Nas últimas décadas as políticas de avaliações tem assumido um papel 
importante nas reformas educativas, reformas estas, que pela forma que vem sendo 
compreendidas e aplicadas nas instituições escolares tem gerado impactos 
negativos no processo de ensino, há uma supervalorização das avaliações em larga 
escala que se pautam na neutralidade, meritocracia, classificação, seleção, 
competitividade, ensejam a perda de autonomia do professor, cria-se uma 
responsabilização dos professores e das escolas pelos resultados obtidos, eximindo 
os Estados de seus compromissos para com a educação, induz o currículo, além de 
serem instrumentos limitados, contraditórios que não conseguem avaliar o processo 
em sua totalidade. O presente trabalho tem por objetivo realizar uma abordagem 
teórica explicativa sobre a qualidade da educação brasileira na perspectiva das 
avaliações em larga escala sobre o ponto de vista de alguns pesquisadores do 
campo da avaliação. Para a confecção do trabalho foi realizado um apanhado 
bibliográfico sobre o assunto politicas de avaliação externas brasileiras e em um 
segundo instante, uma caracterização descritiva explicativa sobre o assunto. 
Concluímos que os métodos avaliativos centrados nas avaliações em larga escala, 
continuam a oferecer uma educação empobrecida, pautada na memorização e 
treinamento dos (as) alunos (as). 
 
Palavras-chave: Educação. Avaliações externas. Qualidade do ensino. 
 
Introdução 
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O presente trabalho surge de inquietações e desconfortos com o tema, na 
participação do Grupo de Pesquisa em Avaliação Educacional (GEPAE), tem como 

objetivo principal fazer uma reflexão sobre a qualidade da educação, centrada nas 

avaliações em larga escala de cunho neoliberal; as quais se solidificam em cima de 

valores quantitativos; nessa perspectiva para alcançar uma educação de qualidade, 

basta obter bons resultados em exames com parâmetros estabelecidos. No entanto, 

nem sempre foi utilizado esse critério para indicar qualidade da educação, visto que 

os mesmos se alteram no tempo e espaço, principalmente quando analisamos as 

transformações da sociedade contemporânea com suas novas demandas.  

Logo, a discussão do tema nos cabe algumas indagações: Será que essas 

avaliações definem de fato a qualidade da educação? Será que os resultados das 

avaliações são objetos de análises, reflexões e discussões para melhoria da 
qualidade do ensino? Ou servem apenas para classificar, comparar e segregar 

escolas e alunos (as)? Será que essas avaliações levam em consideração outros 

fatores que podem influenciar nos resultados? Estudos recentes mostram que essas 

avaliações, claro, não desmerecendo sua importância, não conseguem analisar o 

processo em sua totalidade, sendo insuficiente na compreensão da qualidade da 

educação, pontuando, que as mesmas da forma como vem sendo compreendidas e 
utilizadas servem apenas para classificar, selecionar, segregar escolas e alunos 

(as), responsabilizando as instituições escolares e professores (as) pelos resultados 

obtidos; esse fato tem gerado inquietações entre alguns teóricos e pesquisadores 

(as) da área. 

Desta maneira o presente trabalho tem como objetivo realizar uma 

abordagem teórica explicativa sobre a qualidade da educação brasileira na 

perspectiva das avaliações em larga escala sobre o ponto de vista de alguns 

pesquisadores do campo da avaliação. 

 
Desenvolvimento 
 

Metodologia 
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Para definir o método que orientou o desenvolvimento deste estudo, 
consideramos a complexidade e especificidade do objeto pesquisado: Politicas de 

avaliação externa do sistema educacional brasileiro, conforme descrito em 

pesquisas científicas. Logo, para o desenvolvimento do estudo, foram utilizadas 

bases teóricas alicerçadas em manuscritos científicos sobre o tema central, fazendo-

se em um primeiro momento, um apanhado bibliográfico sobre o mesmo e em um 

segundo instante, uma caracterização descritiva explicativa sobre o assunto. 
 

Resultados 
 

Desde meados da década de 1990 as escolas de educação básica tem sido 

foco das avaliações em larga escala, em especial com a criação do primeiro sistema 
de avaliação no Brasil, Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que pela 

portaria nº 482, de 7 de junho de 2013 (BRASIL, 2013a) passa a ser constituído pela 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar (ANRESC) e Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) as quais tem 

influenciado negativamente na organização da rotina escolar  e práticas 

pedagógicas docente, uma vez que as mesmas, causam pressão, geram 
competitividade e  responsabiliza escolas e professores pelos resultados de 

fracassos ou sucessos escolares. 

De acordo com Freitas (2007): 
 
O Estado Brasileiro logrou legitimar a sua opção por uma regulação 
avaliativa centralizada, externa aos sistemas e as escolas, e conduzida 
segundo princípios político-administrativos e pedagógicos que enfatizaram a 
administração gerencial, a competição e a accountalility, na perspectiva de 
uma lógica de mercado. (FREITAS, 2007, p. 187) 
 

Sousa (2009) relata em seu estudo que para o SAEB a avaliação é um 

instrumento de gestão educacional que possibilita compreender e intervir na 

realidade educacional, para a condução de políticas educacionais pelo Estado, mas 

o que estamos presenciando são, ênfase nos produtos ou resultados; atribuição de 
mérito a alunos, instituições ou redes de ensino; dados de desempenho escalonados 

resultando em classificação; dados predominantemente quantitativos não articulada 
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a auto-avaliação e a ampla divulgação dos resultados na mídia, favorecendo a 
classificação e a comparação. 

Casassus (2009) faz um exame crítico e demonstra como as provas 

estandartizadas tem se afastado das suas reais finalidades que lhes são atribuídas 

socialmente, as mesmas converteram-se a meros instrumentos de ranqueamento 

estabelecendo posições entre os sujeitos examinados, promovendo desigualdades e 

diminuição da qualidade da educação. 

Para Glaser (1963; 1997) é um erro acreditar que esse tipo de prova mede o 

que sabem e/ou que sabem fazer os (as) alunos (as) nas instituições escolares. É 

um erro ainda mais grave, equiparar as pontuações obtidas a uma educação de 

qualidade. Pontuação não é qualidade, e: 
 
Qualidade não é pontuação. Uma educação de qualidade é o que se pode 
chamar de boa educação. Uma educação de qualidade tem a ver, 
essencialmente, com a capacidade que a instituição escolar tem para 
facilitar que as pessoas se transformem em melhores pessoas, que a 
sociedade se transforme em melhor sociedade. É uma atividade de 
conhecimento transformador. (GLASER, 1963) 

 

Para Garcia e Nascimento (2012, p. 97), a avaliação em larga escala 

constitui-se: 
 
[...] uma forma de controlar os resultados educacionais, responsabilizar os 
educadores pelos resultados de suas ações, bem como imprimir padrão 
mínimo de qualidade á ação educativa[...] os resultados das avaliações 
nacionais são divulgados para que a população fiscalize o trabalho escolar 
e avalie a competência dos professores, considerando os resultados obtidos 
pelos alunos.  
[...] confere-se maior visibilidade aos atores locais, tornando os gestores, os 
professores e os funcionários das escolas os responsáveis pelos resultados 
educacionais, sem que se preste a mesma visibilidade ás ações que o 
Estado deveria empreender para que o trabalho educativo tenha qualidade 
efetiva. 

 
Considerações Finais 

 

Assim, esses métodos avaliativos centrados nas avaliações em larga escala, 

continuam a oferecer uma educação empobrecida, pautada na memorização e 

treinamento dos (as) alunos (as), infelizmente, essa é a triste realidade que estamos 

vivenciando nos dias atuais, ensejando-se num estreitamento curricular, em que os 
profissionais são condicionados a “ensinar para o exame” priorizando apenas 
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conteúdos propostos pelos testes deixando de lado o ensino emancipador, que leva 
o educando a pensar e a refletir sobre sua realidade. 

Não que estamos querendo negar os processos avaliativos, pois o 

desempenho é um fator a considerar, e quando a avaliação está comprometida com 

uma educação emancipatória e com a resolução dos problemas que surgem durante 

o percurso escolar, ela é fundamental para alcançarmos uma educação de 

qualidade; contudo, para que essa avaliação se torne mais justa e garante a 

aprendizagem de todos (as) os alunos (as), devemos levar em consideração outros 

condicionamentos que influenciam no processo, como fatores intra e extra escolares, 

não pautando apenas em um aspecto. 
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Simpósio Temático 2: Políticas, Gestão e Formação Docente 

 

Resumo: Esta é uma pesquisa de Iniciação Científica em andamento, intitulada 
Avaliação na Rede Municipal de Educação de Uberlândia: olhares e práticas 
presentes no cotidiano escolar, é parte integrante de uma pesquisa de doutorado. O 
nosso objetivo é, dentre outros elementos que serão estudados, analisar os Projetos 
Político-Pedagógicos (PPPs) das escolas municipais. O Projeto Político-Pedagógico 
(PPP) é um documento que tem por finalidade planejar as ações a serem 
desenvolvidas pela comunidade escolar no decorrer do ano letivo. Sua elaboração 
envolve a participação do corpo docente da instituição, coordenação escolar, 
estudantes, familiares e comunidade local. Esta análise se pautou por meio de 
questões norteadoras que entendemos serem fundamentais ao estudo do 
documento em questão. Dessa forma, buscamos compreender o lugar da avaliação 
para as aprendizagens em tempo de Prova Brasil. 
 
Palavras-chave: Avaliação educacional. Avaliação para as aprendizagens. Projeto 
Político-Pedagógico.  
 
Introdução 

 

A avaliação é uma prática fundamental e permanente do papel do professor, 

ela deve acompanhar o processo de ensino e aprendizagem. Através dela podemos 

perceber a concretização dos objetivos propostos ao ensino e a aprendizagem; a fim 

de constatar progressos, dificuldades e também reorientar o trabalho do professor. 

Sendo assim, avaliar é uma tarefa difícil que não se resume a aplicação de provas e 

atribuição de notas.  
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De acordo com Luckesi (2002) a avaliação que se pratica na escola é aquela 

onde as notas são usadas para fundamentar necessidades de classificação de 

alunos, onde são comparados desempenhos e não objetivos que se deseja atingir. 

Destarte, percebe-se a extrema importância da avaliação no fazer pedagógico em 

sala de aula, pois ela busca produzir mudanças nos estudantes enquanto sujeitos 

sociais, de modo que 

 

O foco da avaliação passa a ser o trabalho, considerando-se o seu 
processo de desenvolvimento e o produto obtido. Avalia-se para analisar o 
andamento das atividades, para o que ainda não foi aprendido ou realizado 
o sejam, utilizando-se outros meios mais apropriados e estabelecendo-se os 
prazos necessários. [...] Compartilham-se informações para que todos 
tenham a mesma compreensão do que está sendo realizado e se possa 
planejar o trabalho da escola e de cada “sala de aula” de modo a se 
obterem os melhores resultados. Esta é a avaliação formativa, inserida no 
trabalho escolar cujo papel é contribuir para o desenvolvimento: 1) do aluno, 
rejeitando-se qualquer situação de classificação e de rotulação, [...] 2) e do 
professor, sem o que não haverá o desenvolvimento do aluno [...] (VILLAS 
BOAS, 2001, p. 140-141 – grifo da autora).  

 

No entanto, observa-se, por meio de estudos realizados no campo da 

avaliação que, embora o discurso predominante defenda que a avaliação para as 

aprendizagens seja formativa, qualitativa e mediadora, a prática avaliativa é 

realizada predominantemente fundamentada no paradigma tradicional, e a avaliação 

ainda ocorre na dimensão da nota. E à nota, atualmente, é dada grande importância 

uma vez que vivemos em tempos de avaliações externas, o que nos leva a pensar 

qual é o papel, o lugar da avaliação na escola; há espaço para atitudes formativas 

em tempos de avaliação externa? 

Para o alcance dos objetivos estabelecidos nessa pesquisa, estão sendo 

feitas análises dos PPPs das escolas participantes com o intuito de conhecer a 

prática pedagógica avaliativa realizada na escola, especificamente o papel e o lugar 

da avaliação para as aprendizagens em tempo de Prova Brasil. 

 

METODOLOGIA 

Foram analisados os Projetos Político-Pedagógicos de 5 escolas da Rede 

Municipal de Ensino de Uberlândia, a partir de duas questões norteadoras, quais 

foram: 
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 Em se tratando da avaliação, se e o que o PPP menciona: evidencia a 

avaliação para as aprendizagens, institucional e externa? E a avaliação 

formativa?  

 Em se tratando da Prova Brasil, o PPP faz alguma recomendação? Há um 

projeto, uma orientação específica para que a escola prepare as estudantes e 

os estudantes para realizar a Prova Brasil? 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Buscamos evidenciar se o Projeto Político-Pedagógico das escolas 

mencionam a avaliação para as aprendizagens, institucional, externa e formativa.  

A E.M. Karl Marx4, destaca que a avaliação realizada ocorre em duas etapas, 

que são avaliação do processo – em que se avalia as alunas e os alunos em 

diversas oportunidades; e a avaliação do produto, que consiste em provas escritas. 

Essas duas etapas são explicadas no PPP, que ao fim deste item, alerta que 

 

Devemos lembrar sempre que a principal finalidade das avaliações é ajudar 
os educadores a planejar a continuidade de seu trabalho, ajustando-o ao 
processo de seus alunos, buscando oferecer-lhes condições de superar 
obstáculos e desenvolver o autoconhecimento e a autonomia, e nunca 
qualificar alunos (2016, p.86). 

  

A E.M. Ana Teberosky (2014) relata que organiza reuniões com os pais para 

avaliar o processo de ensino e da aprendizagem e que através dessas reuniões 

encontram respostas para melhorarem o desempenho escolar. 

A função da avaliação, segundo a E.M. Maria Teresa Esteban (2014), é de 

contribuir para uma boa regulação da atividade de ensino, coletando informações 

que serão úteis para esse processo. 

 

 

                                                 
4
As escolas mencionadas neste Resumo são identificadas por meio de nomes fictícios para se preservar suas 

identidades. 
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A E.M. Miguel Arroyo (2016), considera os resultados das avaliações externas 

para a reformulação do projeto pedagógico da escola. Os resultados dos índices são  

essenciais para nortear o trabalho dos professores, determinando ações e correções 

necessárias. Em relação ao processo avaliativo, registra que: 

 

Procurando ser coerente com o processo de avaliação, o Conselho de 
Classe se apresenta como parte importante do processo avaliativo, pelo fato 
de reunir diferentes pareceres profissionais sobre cada estudante, que 
servirão de subsídios para os diagnósticos e as recomendações deles 
decorrentes. O Conselho tem função mediadora e, no final do ano letivo, 
assume caráter deliberativo quanto ao processo de avaliação (2016, p. 50).   

 

A E.M. Jussara Hoffmann não especifica um olhar construído pela 

comunidade escolar, em seu PPP acerca da avaliação; acrescenta ao seu Projeto a 

Carta de Princípios Político-Pedagógicos das escolas de Rede Municipal de Ensino 

de Uberlândia, (2003), instituída pela unidade de ensino como seu marco operativo. 

 Sendo assim, podemos concluir que a maioria das instituições relatam que a 

avaliação deve ser utilizada como um meio para se perceber qual o conhecimento 

que cada estudante já possui e ainda precisa se apropriar, e trazem a importância 

da avaliação processual para o processo de ensino e aprendizagem. 

Em se tratando da Prova Brasil, não encontramos orientação específica sobre 

a preparação dos estudantes para a realização dessas provas. Entendemos, que, 

conforme afirmam Freitas [et all], “A avaliação em larga escala, do tipo Saeb, é um 

instrumento de acompanhamento global de redes de ensino com o objetivo de traçar 

séries históricas do desempenho dos sistemas, [...] com a finalidade de reorientar 

políticas públicas” (2012, p. 47). Em alguns PPPs encontramos a explicação de 

como surgiu a Prova Brasil e de como é calculado o Ideb. Apenas a E.M. Maria 

Teresa Esteban (2014) relata que os resultados são utilizados para melhorar o 

ambiente escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto Político-Pedagógico é um documento em que estão registradas as 

ações e projetos que uma determinada escola busca para o seu ano letivo. Para a 

construção do referido documento é necessário planejar e executar ações, avaliação 
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do processo, retomada e da importância da prática do registro para refletirmos sobre 

esse processo. Assim, a partir da análise proposta, o que vimos foi uma 

preocupação com fundamentos teóricos caracterizando a escola e suas práticas. 

Algumas vezes foi muito complexo realizar as análises dos PPPs, pois em diversas 

ocasiões, não era possível, à primeira vista, diferenciar o que era construção da 

comunidade escolar e o que era menção a documentos norteadores à sua 

elaboração.  
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Resumo: O Plano Nacional de Educação foi sancionado pela Presidência da República 
em 25 de junho de 2014 e uma de suas principais demandas foi a obrigatoriedade dos 
municípios elaborarem, de forma participativa, seus planos municipais. O município de 
Jataí, após meses de intensos trabalhos, aprovou seu Plano Municipal de Educação em 
26/06/2015. Desse processo, tanto aqueles planos bem elaborados, com metas claras, 
mensuráveis, resultantes de amplo debate e vários acordos, quanto aqueles em que o 
processo deixou a desejar precisam ser monitorados e avaliados. Sendo assim o presente 
artigo é um relato reflexivo de uma experiência acerca do monitoramento e avaliação do 
Plano Municipal de Educação de Jataí – Goiás, iniciado em 2017. O objetivo é mostrar o 
processo de monitoramento e avaliação, o qual deve ser entendido como um exercício 
contínuo de aproximação da gestão ao desejo da sociedade, em um trabalho coletivo e 
democrático, em que o estudante da escola pública é o grande beneficiado. 
 
 

Palavras-chave: Elaboração. Monitoramento. Plano Municipal de Educação. 

 

Introdução 

Com a Emenda Constitucional n° 59/2009, os planos decenais de educação 

passaram a condição de instrumentos de planejamento que ultrapassam períodos de 

governo, abrangem em sua essência todo o território a que pertencem e compreendem 

todos os níveis, etapas e modalidades de ensino a que os cidadãos têm direito. 

A complexidade da execução de um plano de longo prazo requer um processo em 

que o monitoramento e a avaliação sejam vistas como etapas que articulam 

continuamente em um único processo, as quais contribuem para o alcance das metas 

propostas, e que apontam as lacunas e eventuais mudanças necessárias no percurso, 
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incorporando ao plano a flexibilidade necessária para desenvolver as demandas da 

sociedade. 

 Embora muitas vezes o monitoramento e avaliação não são levados em 

consideração, para Maximiano (2006), o monitoramento “consiste em acompanhar e 

avaliar a execução da estratégia” (MAXIMINIANO, 2006, p.37). O monitoramento deve ser 

realizado com base nos indicadores utilizados na hora de se elaborar o planejamento 

estratégico.  

Mediante essa afirmação, a equipe técnica de monitoramento e avaliação do Plano 

Municipal de Jataí iniciou no final do mês de janeiro, ano de 2017, a fase de execução e 

acompanhamento sistemático do plano municipal de educação em vigor desde 26 de 

junho de 2015, aprovado pela Lei de nº 3.708.  

Esse trabalho justifica-se na medida em que a cada reunião realizada, a equipe 

técnica de monitoramento e avaliação, estuda o plano com suas metas e estratégias 

fazendo o estudo minucioso desse documento para verificar se estas estão sendo 

aplicadas conforme o documento aprovado por lei e, tem como objetivo, descrever 

parcialmente, de forma analítica, o processo de monitoramento e avaliação do Plano 

Municipal de Educação de Jataí e sua importância no âmbito da educação do município. 

 

Desenvolvimento 

O presente trabalho é um estudo desenvolvido a partir do resgate histórico e 

documental de experiências vivenciadas, durante o processo de elaboração do Plano 

Municipal de Educação (PME) de Jataí. E seguindo etapas posteriores a de 

monitoramento e avaliação, a autora faz parte da equipe de monitoramento e avaliação da 

Secretaria Municipal de Educação e também fez parte do período de implantação do 

processo, logo após a aprovação do Plano Municipal de Educação. 

A autora vivenciou o processo de elaboração do PME compondo o grupo gestor e 

da equipe técnica de redação do documento. Foi responsável por lavrar as atas das 

reuniões, organizar todas as atividades realizadas nesse movimento.  

O monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação (PME) compõe o 

passo seguinte após a aprovação do referido Plano do qual a autora continua fazendo 
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parte cumprindo as etapas de organização, formação junto ao MEC para continuidade do 

processo.  

De forma democrática, houve mudanças na composição da equipe de 

monitoramento e avaliação do plano, mas a autora continua atualmente fazendo parte da 

equipe da equipe de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação, 

juntamente com a equipe gestora, sendo responsável de organizar as reuniões, controlar 

frequência, arquivar documentos, enviar e-mail de convocação para reuniões, organizar o 

trabalho do grupo gestor, estudar o plano, monitorar continuamente as metas e 

estratégias e avaliar o plano periodicamente. Participar de formação organizada pelo MEC 

com orientação de Tutores, para contribuir para a efetividade do Plano, e consequente, 

garantir os direitos constitucionais de acesso à educação, com qualidade e equidade. 

 

Resultados e Discussão 

 A construção do Plano Municipal de Educação teve início em junho de 2014, com a 

aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005, decretada pelo 

Congresso Nacional e sancionada pela Presidente da República.  

O plano orienta que estados e municípios elaborem seus planos para a educação. 

Depois de aprovado, os estados e municípios tiveram o prazo de um ano para elaborar ou 

adequar os planos que tinham. Nesse sentido, o governo, por meio da Secretaria de 

Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE), propiciou orientações para o 

planejamento da próxima década da educação. Os municípios e estados receberam 

formações ao longo do prazo para a elaboração dos seus planos. 

 No ano de 2017, com a nova gestão no município de Jataí - Goiás, a Secretária 

Eliana Melo Machado Moraes, a frente da Secretaria Municipal de Educação, nomeou a 

nova equipe Técnica, mediante a portaria de n° 018/2017 a qual define: 

Art. 1° Instituir à Equipe Técnica de Apoio a Comissão de Monitoramento e 
Avaliação do Plano Municipal de Educação de Jataí (2015-2025), Estado de 
Goiás, e dá outras providências. 
Art. 2° - Designar os membros para compor a Equipe Técnica de Apoio à 
Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação. 
(JATAÍ, Secretaria Municipal de Educação, 2015). 
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A Lei do PNE, de nº 13.005, estabelece que as secretarias municipais de educação 

sejam responsáveis pela articulação de elaboração, monitoramento e avaliação dos 

planos municipais em seus municípios. E nesse sentido, a Secretaria Municipal de 

Educação procurou envolver a sociedade como um todo, Sociedade Civil Organizada e 

Instituições de Ensino Públicas e Privada, Sindicatos, Câmara Municipal – Comissão de 

Educação e Unidades Educativas. 

 O monitoramento e avaliação do plano consta com as seguintes etapas: Nomeação 

de Comissão para o monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação de 

Jataí, pela portaria n° 019/2017 de 12 de abril, composta pelos seguintes seguimentos: 

Representantes do Conselho Municipal de Educação; Representantes da Secretaria 

Municipal de Educação, Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais do 

Campo, Escolas Municipais da Zona Urbana, Subsecretaria Estadual de Educação, 

Sindicato dos trabalhadores em Educação no Estado de Goiás- Unidade Jataí, 

Universidade federal de Goiás, Instituto Federal de Goiás, “Sistema S” – 

SESI/SENAI/SENAC, Escola de ensino Infantil Particular, Escola de Ensino Superior 

Particular, Universidade Estadual de Goiás e Conselho da Criança e do Adolescente. 

 Os membros nomeados pelas portarias de n° 18 e 19/2017 fizeram levantamentos 

das metas com suas respectivas estratégias, sendo divididos por grupos e cada grupo 

ficou responsável de realizar o levantamento das demandas a serem apresentadas para a 

Equipe Técnica e realizar o levantamento das estratégias contidas no Plano Municipal em 

seu tempo cronológico. 

 Durante as reuniões cada grupo tem apresentado aos membros o trabalho 

realizado, com tabelas ilustrativas contendo a meta, estratégias e demanda. É discutido 

por todos os participantes, posteriormente encaminhado as demandas de orçamento e 

outros assuntos para Equipe Técnica apresentar ao grupo, com a finalidade de construir 

as fichas e notas técnicas.  Todo o estudo de monitoramento e avaliação levou em 

consideração o Plano Municipal de Educação, aprovado pelo Legislativo Municipal e 

sancionado pelo então prefeito em 2015.   

 Por sua vez, os membros nomeados reúnem-se a cada 15 dias para debater e 

discutir os avanços que cada grupo levantou por meta.   
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Até o momento, foram realizadas seis reuniões dos membros de monitoramento e 

avaliação, duas reuniões com a Avaliadora Técnica do MEC, que orienta como deve ser 

os trabalhos neste segundo momento. O município de Jataí é Polo, onde acontecem as 

formações para os membros das comissões do Plano Municipal. São os seguintes 

municípios que pertencem ao Polo de Jataí: Montividiu, Rio Verde, Mineiros, Portelândia, 

Jataí, Serranópolis, Aporé, Chapadão do Céu, Doverlândia e Santo Antônio da Barra. 

Os dois dias de formação que aconteceram sob a orientação da Avaliadora do 

MEC foram os dias seis de abril e dez de maio, nos quais compareceram os municípios 

no Polo de Jataí.  

O primeiro encontro aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Educação no 

qual foram recebidos todos os secretários de educação do Polo de Jataí, com a presença 

de alguns membros das comissões dos Planos Municipais, e a Avaliadora do MEC 

revisou todos os passos desde a elaboração dos planos, da importância do 

acompanhamento e avaliação dos mesmos.  

O segundo encontro aconteceu com o tema relacionado ao “Caderno de 

Orientações para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação”, com o 

objetivo de auxiliar os membros, com sugestões definidas em acordo colaborativo entre o 

MEC, as secretarias estaduais e municipais, conselhos e fóruns de educação, de forma a 

contribuir para a efetividade do PNE e, consequentemente, garantir os direitos 

constitucionais de acesso à educação, com qualidade e equidade. 

Nos encontros da comissão de monitoramente e acompanhamento, tem sido 

também realizado o estudo do Plano Municipal de Jataí e o levantamento das metas que 

não foram cumpridas no tempo determinado e posteriormente de fazer o levantamento 

das demandas por estratégias. Foram apresentadas as dificuldades enfrentadas por cada 

grupo na realização dos trabalhos e repassadas à Secretária Municipal de Educação, que 

prontamente buscou solucionar, como por exemplo, em relação às questões 

orçamentárias.  

Estes trabalhos têm como objetivo ao final do estudo de todas as metas do Plano 

Municipal de Educação, de seguir o fluxo de monitoramento que compreende: definir 

indicadores e fontes mensuráveis de cada meta e preparar as notas técnicas. A Equipe 
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Técnica preparará o relatório anual de monitoramento e o enviará ao Secretário de 

Educação. Este relatório deve ser encaminhado oficialmente, contendo fichas 

preenchidas, as notas técnicas elaboradas e outras informações relevantes. O Secretário 

Municipal valida o relatório e o encaminha a Comissão Coordenadora para análise e 

aprovação. A comissão distribui o relatório e sistematiza contribuições que receber. 

A Equipe Técnica analisa os relatórios de monitoramento em conjunto. Encaminha 

as questões preliminares ao Secretário Municipal. Da avaliação, poderão derivar 

recomendações para a alteração da lei do PME. Por esta razão, o dirigente municipal, as 

unidades de ensino, as equipes técnicas, os parlamentares e as representações da 

sociedade em geral deverão estar muito atentos e preparados para o debate. 

 

Considerações finais 

A construção do PME foi uma reflexão de toda a sociedade sobre as questões 

educacionais perante a realidade atual.  

Novos rumos foram tomados e outros deverão ser aprimorados na tentativa de 

melhorarmos a situação da educação em nosso país.  

O Plano Nacional de educação não é um plano de governo, mas sim um plano de 

estado, com dez anos de duração e institucionalizado por meio de lei municipal, articulada 

a uma legislação estadual e nacional.  

O PME, por sua vez, engloba todas as esferas administrativas atuantes no 

município. Sabe-se que não atingirá o sucesso em educação se não enfrentarmos e 

reduzirmos as desigualdades e a valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis 

para a equidade. Nenhuma das metas e estratégias traçadas pelos componentes do 

Grupo Gestor poderá ser atingida sem a participação direta dos profissionais de educação 

e representantes da comunidade em geral.   

Nesta nova fase pós-elaboração, tanto dos planos bem elaborados, com metas 

claras e mensuráveis, resultantes de amplo debate e vários acordos, quanto aqueles em 

processo deixou pouco a desejar, precisam ser monitorados e avaliados.  

O processo de monitoramento e avaliação acontecerá continuamente e significará 

uma oportunidade de melhorar a qualidade técnica dos diagnósticos, de ampliar a 
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participação social e qualificar ano a ano e execução das metas. Esse trabalho coletivo e 

democrático beneficiará o estudante que é o foco principal da educação. 

 

Referências  

BRASIL. Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação. Brasília: Mec, 
2014. Disponível em: <pne.mec.gov.br>. Acesso em: 

BRASIL. Lei n°13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – 
PNE. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/lei13005.htm>. 
Acesso em: 12 de junho de 2017. 

JATAÍ. Secretaria Municipal de Educação. Portaria nº 18/2017 de 12 de abril. Institui a 
Equipe Técnica de Apoio a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal 
de Educação de Jataí – GO, (2015-2025). 

JATAÍ. Secretaria Municipal de Educação. Portaria n° 019/2017 de 12 de abril. Institui a 
Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Jataí - GO. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à Administração. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2006. 

MEC. O Plano Municipal de Educação: Caderno de Orientações. Brasília: MEC, 2014. 
Disponível em: <pne.mec.gov.br>. Acesso em: 

 

 

 

 

 

[U1] Comentário: Colocar data de 

acesso. 

[U2] Comentário: Colocar data de 
acesso. 



 
 
 
 
 
 

 

1 

 

 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: A VISÃO DOS DISCENTES 
DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFG/REGIONAL JATAÍ-GO 

 
TOLENTINO, Jéssica Ferreira1 - UFG 

Financiamento: não obteve 

Simpósio Temático 2: Políticas, gestão e formação docente 

 

Resumo: O presente trabalho tem por perspectiva levantar e analisar o que os 
estudantes do Curso de Pedagogia, tanto ingressantes quanto concluintes, 
conhecem a respeito do órgão municipal que funciona estrategicamente para a 
construção do Sistema Nacional Articulado de Educação. Para atingir os objetivos 
pretendidos adotou-se a metodologia da pesquisa qualitativa, utilizando-se como 
instrumento de coleta de dados, o questionário. Tais questionários serão aplicados 
em estudantes ingressantes e concluintes, pois tem-se como hipótese geral, que os 
alunos não conhecem a estrutura e o funcionamento dos Conselhos Municipais de 
Educação. Ainda nesse sentido, acredita-se que os estudantes concluintes podem 
ter mais informações sobre os Conselhos visto que já cursaram algumas disciplinas 
como: Políticas Educacionais; Estágio Supervisionado em educação infantil e anos 
iniciais do ensino fundamental, entre outras. Considerando esses aspectos, essa 
pesquisa justifica-se, pois pretende avançar na compreensão dos conselhos e da 
participação da sociedade na educação e como a formação dos professores, 
especialmente o Curso de Pedagogia da Regional Jataí – UFG tem abordado essa 
questão. 
 
 
Palavras-chave: Conselhos Municipais de Educação. Estudantes. Pedagogia.  

 

 

Introdução 

 

Essa pesquisa visa levantar o que os discentes do curso de Pedagogia 

conhecem e/ou compreendem sobre o Conselho Municipal de Educação no 

município de Jataí-GO, já que este órgão contribui como um instrumento de 

relevância para a busca na qualidade de ensino e organização da educação no 

município. 
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Desta maneira, pretende-se inicialmente avançar na compreensão sobre os 

Conselhos na gestão da educação, bases históricas, funções e importância nos 

sistemas de educação; a partir da fundamentação teórica, em seguida será feito um 

levantamento com os discentes do Curso de Pedagogia (ingressantes e concluintes) 

a respeito da compreensão dos mesmos sobre o Conselho Municipal de Educação 

de Jataí-GO, por meio de um questionário. Através deste instrumento de pesquisa, 

apresentaremos e analisaremos os dados obtidos para que enfim, possamos 

destacar as principais conclusões obtidas relacionando-as às fundamentações 

teóricas necessárias para considerar o que os discentes do curso de Pedagogia 

conhecem acerca da temática.  

 

Desenvolvimento 

 

Em decorrência do desenvolvimento econômico e social, o papel da escola 

vai se modificando de acordo com as exigências provenientes da dada atualidade.  

Segundo Bordignon (2009), nosso Estado brasileiro fundou-se a partir da 

cultura europeia latina, compostos por valores religiosos e capitalistas que 

continuam presentes em nossa sociedade atual. 

Ainda segundo o mesmo autor citado acima, o Manifesto dos Pioneiros surgiu 

com a intenção de descentralização do ensino, trabalhando por uma educação 

pública de qualidade para todos. Desta forma, “a descentralização remete à questão 

do poder local e de abertura de espaços para o exercício da cidadania, via 

participação”. (BORDIGNON, 2009, p. 19). Os Pioneiros insuflaram a 

descentralização, ou seja, a municipalização do ensino para a superação da 

desarticulação educacional. Diante disso, os Pioneiros encadearam este projeto 

nacional garantido por intermédio de políticas e diretrizes nacionais para se 

suplantar os estilhaços e a desconjuntura do trabalho educacional, sendo aprovado 

pelas Constituições de 1934/1946. 

Este processo é referente à redemocratização brasileira que se iniciou nos 

anos 70, na qual os educadores passam a requerer um ensino público de qualidade 

e também a gestão democrática, garantidora dos direitos sociais dos cidadãos. 
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Segundo o Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação 

(Pradime), percebe-se que há uma nova relação estabelecida de forma positiva no 

país, através da criação de conselhos de educação de domínio nacional, estadual, 

municipal, escolar, além de se democratizar a maneira na qual se escolhe os 

dirigentes destes conselhos, diretores de escolas e também dos reitores de 

universidade federais. 

Por fim, com a redemocratização do país e surgimento de movimentos sociais 

por uma gestão democrática, em que se busca ir além da qualidade do ensino 

público, os conselhos de educação surgiram como uma estratégia de democracia na 

área educacional, com a função de intercessão feita entre o governo e a sociedade. 

 

Metodologia 

 

Para atingir os objetivos pretendidos será adotada a metodologia da pesquisa 

qualitativa, será utilizado como instrumento de coleta de dados, o questionário. 

Segundo as autoras Silveira e Córdova (2009), entende-se que esse tipo de 

pesquisa aquela que “[...]não se preocupa com representatividade numérica, mas, 

sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização, etc.” 

Dito isto, a pesquisa qualitativa preocupa-se com a compreensão e explicação 

da dinâmica das relações sociais, não visando quantificar os aspectos relativos à 

realidade. Isto se dá por meio de uma coleta de dados utilizando-se técnicas 

padronizadas, tais como a do questionário que servirá como instrumento desta 

pesquisa.  

Desta maneira, utiliza-se de um instrumento de coleta de dados, ou seja, 

recorrendo-se a uma técnica de interrogação, que neste caso será o questionário. 

Por questionário entende-se um conjunto de questões que são respondidas por 

escrito pelo pesquisado (GIL, 2002). Este tipo de instrumento é bastante utilizado 

por ser rápido, ter baixo custo financeiro, não necessitar de treinamento pessoal e 

ainda garante os nomes dos participantes não sejam expostos, garantindo o 

anonimato. O questionário possibilitará a obtenção de dados a partir do ponto de 
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vista dos discentes ingressantes e concluintes do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Goiás sobre o Conselho Municipal de Educação. 

Optou-se pela aplicação de questionários em estudantes ingressantes e 

concluintes, pois tem-se como hipótese geral, conforme já relatamos, que os alunos 

não conhecem a estrutura e o funcionamento dos Conselhos Municipais de 

Educação. Ainda nesse sentido, acredita-se que os estudantes concluintes podem 

ter mais informações sobre os Conselhos visto que já cursaram algumas disciplinas 

como: Políticas Educacionais; Estágio Supervisionado em educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental; Currículo, avaliação e cultura e Gestão e organização 

do trabalho pedagógico. Espera-se, portanto, que os questionários contribuam para 

a compreensão da temática em estudo. 

 

Considerações Finais 

 

Neste âmbito, foi possível notar a inserção de diversos sujeitos nesta luta 

pelos interesses de uma sociedade mais cidadã, como de funcionários de 

instituições públicas e privadas, estudantes, educadores e a sociedade civil num 

todo. Essa valorização da participação é percebida em diversos espaços, 

impulsionando o surgimento de políticas públicas para a área de educação, como 

também impulsiona o país a fomentar diálogos e integração a esse novo interesse 

social. 

Considera-se que para compreender o papel do Conselho de Educação no 

processo de gestão democrática das escolas e fazer a mesma executar suas 

funções, os discentes (integrantes e concluintes), assim como também os demais 

participantes, devem obter tais conhecimentos para que consecutivamente 

redemocratizem a educação no país. 
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Resumo: A Análise proposta para este trabalho refere-se ao modelo tridimensional 
de discurso: a análise da prática discursiva, do texto e da prática social. Uma flexão 
baseada nos pressupostos da Análise do Discurso, acerca dos discursos da 
Secretária de Educação de Goiás Professora Doutora Raquel Alexandre Teixeira e 
os temas que compõem suas falas em entrevistas relacionadas a questões sociais e 
políticas onde a questão central é a Educação Pública. O nosso corpus de trabalho 
está composto pelas falas da Professora Raquel Teixeira em entrevistas recentes na 
mídia regional sobre educação e gestão da escola pública, o nosso objeto de análise 
é o seu discurso político. A análise do discurso é o nosso fundamento metodológico. 
De linha Francesa tendo como bases principais o Discurso e Mudança Social de 
Norman Fairclouch, também em Stephen J. Ball, cuja base reflete a 
(Performatividade), Privatização e o Pós Estado do Bem Estar-Social), também 
alinhava a base temática (A Reforma do Estado dos anos 90 e Mecanismos de 
Controle), de Luiz Carlos Bresser Pereir. 
 
Palavras-chave: Análise do Discurso. Discurso Político. Educação. 
 

Introdução 

Estruturamos este texto em três partes: a primeira refere-se à história de 

Raquel Teixeira, a segunda a uma breve abordagem de alguns conceitos da AD 

(Análise do Discurso) e finalmente a terceira, pauta-se na transcrição do discurso 
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político educacional da Professora Raquel Teixeira realizado através das entrevistas 

recentes concedidas nas mídias em geral disponíveis no (You Tube), transformando 

sua oralidade em texto para que seja possível a análise do seu   discurso, 

principalmente no seu conteúdo e forma.  

  

Um pouco da história de Raquel Teixeira. 

Formada em Letras, mestre pela UnB (Universidade de Brasília) e doutora em 

Linguística pela Universidade da Califórnia, EUA (Estados Unidos da América). É 

professora universitária titular da UFG (Universidade Federal de Goiás). Ocupou o 

cargo de Secretária de Educação de Goiás em dois mandatos do governo de 

Marconi Perillo do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) nos períodos de 

1999 a 2OO1 e 2OO5 a 2009. Retornando em 2015 para mais um mandato do 

citado governador. Foi eleita deputada federal por Goiás também pelo PSDB 

(Partido da Social Democracia Brasileira) por dois mandatos. 

Surgia então no fim dos anos 80 o PSDB (Partido da Social Democracia 

Brasileira), com a perspectiva de organizar uma alternativa social democrata em 

meio ao conjunto de forças políticas que emergia no país. Concebendo como 

princípios do programa partidário algumas indicações do Consenso de Washington 

principalmente no que se refere a privatizações de empresas estatais. 

Desta forma conhecendo o lugar de onde a Secretária de Educação de Goiás 

Professora Raquel Teixeira realiza seu discurso educacional e político, podemos 

compreender melhor a análise de discurso de Michel Foucault e sua preocupação 

com a ética: “Como o indivíduo deve constituir-se ele próprio como um sujeito moral 

de suas próprias ações”. (FAIRCLOUGH et al,1984 p.352) 

 

Alguns dos conceitos da análise do discurso 

 A análise de discurso também conhecida como AD (Análise do Discurso) é 

uma disciplina com origem francesa que surgiu na década de 1960 com Michel 
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Pêcheux. Seu objeto de estudo é o Discurso e constitui-se de três áreas do 

conhecimento: a Linguística, a Psicanálise e o Marxismo Histórico.  

 Esse recorte se faz com a obra de Norman Fairclough traduzida no Brasil pela 

UnB (Universidade de Brasília) e do Grupo de pesquisa de linguagem e ideologia. A 

obra de Fairclough Discurso e Mudança Social abre caminho para uma análise 

linguística capaz de também analisar e investigar na linguagem questões sociais, 

culturais e políticas. 

 

O discurso e a análise do discurso  

Neste momento, apresentamos o discurso da Secretária Raquel Teixeira:  

 Para os estudantes a situação vai melhorar. Eles terão uma 

escola que terá um apoio para parte administrativa financeira e, 

terão um diretor voltado para parte pedagógica, terão professores 

valorizados e estimulados trabalhando no seu conhecimento. Eu 

acho até que as escolas com OS (Organizações Sociais) vai virar 

objeto de consumo da maioria dos estudantes.  

 A gente vai ter uma escola cada vez melhor, com laboratórios, 

com apoio. Não vai acontecer no primeiro momento, mas a 

tendência nos próximos anos é que esta Gestão Compartilhada 

traga benefícios para o estudante em todos os aspectos: da 

aprendizagem, dos equipamentos existentes, da convivência, do 

avanço. 

  O que a gente quer. Essa é a minha convicção pessoal e que 

eu me pauto por ela sempre Escola de qualidade é aquela em que o 

aluno aprende a superar os desafios da escola e da vida. O aluno 

vai ter mais elementos para aprender, a para se equipar, para 

superar os desafios da escola.  
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A análise do discurso 

 A palavra gente repetida várias vezes no texto pode ser uma representação 

das entidades envolvidas no processo: Raquel Teixeira, estudantes, sociedade, ou 

ainda uma demonstração da relação binária Estado/instituições privadas ou 

associadas ao grupo de palavras poderá representar uma intertextualidade 

hegemônica de Nós (quem domina) pra Vocês (dominados). Isso demonstra como o 

significado potencial pode ser ideológica e politicamente investido na constituição 

discursiva de um conceito cultural chave. 

  Eles terão uma escola que terá um apoio administrativo e financeiro. 

Definindo e ou delimitando aqui o papel do Estado. Apresentando um programa de 

publicização em curso. (Bresser Pereira. 1998.). Uma proposta Neoconservadora de 

reduzir o papel do Estado criando um espaço privado dentro do espaço público sob 

a lógica de que com a desoneração dessa regulação o Estado se tornará mais ágil. 

 Consumo, também em destaque – objeto de consumo - reporta a uma 

sociedade do consumo, uma mercantilização, nesta perspectiva a educação se 

transforma em mercadoria onde estudantes serão os consumidores. O que pode 

representar como Stephen J. Ball descreve: Tudo isso mostra a história da mudança 

de face do capital enquanto está readequando as instituições e as pessoas para o 

lucro (Ball citado por ARTHUR ANDERSEN 2004 p.112). 

 O significado de qualidade ou no grupo de palavras escola de qualidade 

também pode ser entendido como excelência na prestação de serviços que no 

mercado empresarial desencadeia a competitividade e a concorrência para colocar 

nesse mercado um profissional de sucesso, com famílias e empregos estáveis.  

  

Considerações Finais  

 Faz – se necessário um reflexão mais aprofundada e minuciosa sobre cada 

significado para se obter a compreensão histórica, política e econômica das 

intenções do discurso para que se possa também analisar a conjuntura em que se 
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insere, os interesses e as proposições de reformas e afirmações de poder embutidos 

em um jogo de palavras e afirmações que prometem um futuro incerto. É de 

fundamental importância, como afirma Foucault, examinar o que pode ser dito, por 

quem, e em que ocasiões. E ainda observa que “qualquer sistema de educação é 

uma forma política de manutenção ou modificação da apropriação de discursos e 

dos conhecimentos e poderes que eles carregam” (FAIRCLOUGH citado por 

FOUCAULT 2001 p.123). 

Uma ênfase significativa em Foucault (1984) é sobre a luta de poder em 
torno de determinação das práticas discursivas: O discurso é não apenas o 
que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas é a coisa para a qual 
e pela qual a luta existe, o discurso é o poder a ser tomado (FAIRCLOUGH 
citado por FOUCAUL 2001 p.110). 

 

 Vale finalizar levantando algumas indagações. Quem ou quais serão os novos 

atores sociais que falarão a linguagem do público, do valor do privado e filantrópico? 

Para onde irá nos levar essa cultura do individualismo produzida pelo 

neoliberalismo? 
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Resumo: Os Conselhos Municipais de Educação são instâncias importantes para a 
organização e gestão dos sistemas e redes municipais, pois podem ser um espaço 
de representatividade da sociedade no diálogo com os governos, atuando como 
caixa de ressonância dessa primeira sobre os poderes executivos e legislativos das 
cidades. Partindo dessa perspectiva, essa pesquisa tem como objetivo verificar 
como a Revista Nova Escola aborda temas relativos a política educacional, 
especialmente o Plano Nacional de Educação e o papel dos Conselhos nos 
municípios. Para tanto, será realizado o estado do conhecimento na referida revista 
no período entre 2012-2014, momento no qual estava em debate o Plano Nacional. 
A pesquisa está em andamento, nos resultados parciais apontam para o 
silenciamento desse periódico, muito acessado pelos docentes no país, sobre temas 
relacionados a organização dos sistemas de educação e, especialmente, sobre os 
Conselhos.    
 
 
Palavras-chave: Políticas Educacionais. Revista Nova Escola. Estado do 

conhecimento 
 

Introdução 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar e refletir sobre as ações e 

posicionamentos da Revista Nova Escola diante das políticas educacionais na 

educação.  

Este tema nos despertou atenção devido às discussões na Universidade 

sobre as políticas educacionais e o sistema organizacional do ensino atual. Durante 

as discussões na sala de aula no Curso de Pedagogia, pudemos compreender 

melhor como funciona o sistema de educação. 

 De acordo com informações Revista Nova Escola (RNE) é muita revista muita 

conhecida entre os profissionais da educação. A Fundação Victor Civita fornece um 
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exemplar gratuito para todas as escolas do Brasil. Os dados e as informações 

contidos na Revista Nova Escola têm como objetivo, de acordo com seus editores, 

superar as divergências do ensino na atualidade. 

Por essa razão, essa pesquisa tem como objetivo geral: verificar como as 

políticas educacionais são tratadas na Revista Nova Escola e o tratamento dado a 

essa temática nesse periódico. 

Especificamente, temos como objetivos: a) Discutir as principais diretrizes das 

políticas educacionais, especialmente o Plano Nacional de Educação e o papel dos 

Conselhos Municipais de Educação; b) Apresentar e analisar dados obtidos no 

estado do conhecimento a ser realizado nas edições da Revista Nova Escola, entre 

2012-2014, sobre política educacional e c) Verificar se e de que forma a RNE debate 

o funcionamento e atuação dos Conselhos Municipais de Educação e sobre Plano 

Nacional da Educação (PNE).  

Para isso, pretende responder a seguinte problemática. Como a Revista Nova 

Escola abordou as questões relativas às políticas educacionais entre 2012-2014?  

De acordo com Bordignon (2009, p. 8) “A compreensão da organização da 

educação brasileira atual, derivada das significações históricas para a proposição de 

sua reestruturação”, dessa forma, percebe-se que as políticas educacionais 

passaram por uma transformação ao longo dos anos.  

A reforma educacional, dentre outras mudanças, tem trazido a 

descentralização para o sistema de ensino. A partir da reforma na educação houve 

uma maior responsabilização das escolas nas quais os educadores passaram a ter 

maior autonomia para planejar o seu projeto pedagógico. De acordo com Veiga 

(1995, p.11): 

A escola é um lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto 
educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico com 
base em seus alunos. Nessa perspectiva, é fundamental que ela assuma 
suas responsabilidades, sem esperar que as esferas administrativas 
superiores tomem essa iniciativa, mas que lhe deem as condições 
necessárias para leva-la adiante. 
 
 

As políticas educacionais passaram a desenvolver o sistema escolar 

analisando quais eram demandas mais necessárias da atualidade. O sistema 

educacional viveu muitos anos engessados em um sistema organizativo que não 
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permitia ter autonomia para tomar decisões. Isso prejudicou a evolução da educação 

porque os professores e gestores são os profissionais que conhecem a realidade 

das escolas e dos alunos.  

Nesse sentido, acreditamos que o Conselho Municipal de Educação é muito 

importante espaço para a educação.  Os conselheiros se reúnem representantes da 

educação e da sociedade civil e devem analisar quais são as maiores necessidades 

de cada instituição para buscar condições para atender as demandas prioritárias e, 

assim, queremos analisar como se RNE abordou essas temáticas. 

 

Desenvolvimento: percurso metodológico 

O conselho de educação tem um papel fundamental na educação, deve ser 

um órgão indutor das políticas educacionais.  É um órgão que analisa as diretrizes, 

articula os projetos pedagógicos, fiscaliza, delibera, mobiliza, ou seja, é uma 

instância que representa a sociedade.  

De acordo com Bordignon (2009, p.10) “Especialmente a partir da 

Constituição de 1988, que instituiu o princípio da gestão democrática da educação, 

passaram a requer dos conselhos, além da tradicional competência normativa, 

ações de controle e de mobilização social.” 

Essa nova demanda trouxe a troca de papéis na educação, pois o Conselho 

torna um grande mediador entre a sociedade e o governo. A sociedade passa ter 

autonomia e voz ativa nas decisões das políticas educacionais nos municípios. 

O Conselho Municipal da Educação precisa ser um órgão atuante buscando 

fiscalizar o financiamento para educação, qualificação dos professores, dialogar com 

a sociedade sobre as políticas educacionais. O conselho precisa, também, ser um 

órgão que leva informação para a sociedade.       

De acordo com  Borges (2017, p.18): 

 A maioria dos estudos analisados prioriza reflexões a respeito da gestão 
democrática das políticas educativas e das constituições e forma de atuação 
dos Conselhos Municipais de Educação, geralmente buscando associar a 
análise dos conselhos á municipalização dos sistemas de ensino ou á 
formação dos conselheiros da educação. Poucos trabalhos, todavia, 
estabelecem como foco de análise as possibilidades de atuação dos 
Conselhos de Educação na garantia a um ensino de qualidade.    
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Para atingir os objetivos pretendidos será realizado o do estado do 

conhecimento na Revista Nova Escola sobre políticas educacionais. 

 Na análise de dados, optamos pela análise qualitativa. De acordo com 

Prodanov e Freitas (2013, p.18): 

Na abordagem qualitativa, a pesquisa tem como fonte direta dos dados. O 
pesquisador mantém contato direto com o ambiente e o objeto de estudo 
em questão, necessitando de um trabalho mais intensivo de campo. Nesse 
caso, as questões são estudadas no ambiente em que elas se apresentam 
sem qualquer manipulação intencional do pesquisador.  
 
 

Durante o período de pesquisa tem sido realizada a leitura interpretativa da 

Revista Nova Escola. O período escolhido para a coleta de dados (2012-2014) 

justifica-se pelo debate sobre o Plano Nacional de Educação e as funções dos 

Conselhos Municipais de Educação na organização da educação nos municípios, 

tem-se como hipótese que a RNE deve, também, ter – de alguma forma – abordado 

esses temas da política educacional.  

A metodologia pauta-se no levantamento das edições da Revista Nova Escola 

(RNE) entre o período de 2012-2014, na qual serão analisados os dados levantados 

na Revista destacando aquilo que se destaca na temática.  

 

Considerações Finais 

 A pesquisa está em andamento, porém é possível apontar alguns indícios 

teóricos e metodológicos daquilo que se objetivava nesse estudo.  

 Do ponto de vista teórico, foi possível perceber que há poucos estudos sobre 

os Conselhos, especialmente no Estado de Goiás. Mas, o aprofundamento teórico 

aponta para a importância dos CMEs como caixa de ressonância entre as intenções 

manifestas pela sociedade e a execução de políticas públicas pelos governos.  

 A coleta de dados do estudo, ainda em andamento, tem indicado que a 

Revista Nova Escola, pertencente a um grupo editorial com um posicionamento 

político bastante explícito, aborda de forma sutil temáticas relativas às políticas 

educacionais de uma forma geral e se cala diante das formas de participação nos 

municípios, como é o caso do Conselhos Municipais.   
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Resumo 
 
A formação continuada com os professores do Colégio Estadual Sebastião Xavier, 
Itumbiara/GO, é o tema central desse relato. Essa experiência se fundamenta no 
trabalho realizado em 2015/2016, com um grupo de 07 professores do Ensino 
Fundamental e Médio. Relato este narrado por mim, diretora educacional, 
ressaltando depoimentos escritos e falados pelos professores, a fim de valorizar a 
experiência como fator primordial na formação reflexiva dos docentes. 
Diante da importância da formação contínua, no contexto interno da escola, tem se 
percebido uma desvinculação das ações formativas com as reais necessidades dos 
professores. Nesse sentido, a proposta aqui apresentada teve como objetivo, tornar 
o ambiente escolar, um espaço profícuo de efetivação da ação reflexiva sobre a 
prática, pelos professores, numa perspectiva colaborativa. Essa análise traz como 
aportes teóricos, as ideias e concepções de Rodrigues; Esteves (1993), Di Giorgi 
(2011) e Freire (1996), dialogando com minhas análises e reflexões, embasadas em 
leituras complementares.  
O trabalho se pautou na observação e na escuta ativa nos momentos de feedback, 
resultando assim na melhoria da prática em sala de aula, na intensificação do hábito 
de leitura e na formação de profissionais capazes de analisar e refletir sobre a 
prática, ressignificando-a em seu contexto. 
 
 
Palavras-chave: Formação Docente. Necessidades formativas. Prática colaborativa. 

 

Introdução 

 

A formação contínua e em serviço dos professores do Colégio Estadual 

Sebastião Xavier, jurisdicionado à Subsecretaria Estadual de Educação de Itumbiara 

– Goiás, é tema central desse relato de experiência. As memórias aqui apresentadas 
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Educação – Universidade Federal de Uberlândia – FACED – UFU. Uberlândia – MG. Membro do GEPDEBS – 

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Docência na Educação Básica e Superior – PPGED – UFU. E-mail: 

anairfs@yahoo.com.br 

mailto:anairfs@yahoo.com.br


 
 
 
 
 
 
 

2 

 

2 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

tem como origem, o meu trabalho na função de diretora e dos momentos 

vivenciados nos anos de 2015 e 2016, com um grupo de 7 professores que atuavam 

no Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Ao longo da minha trajetória como coordenadora pedagógica percebi que 

planejar e realizar ações formativas apenas com leituras de aportes teóricos, ou 

fornecer referências, materiais de apoio ao professor, ou até mesmo indicar o que 

precisa ser melhorado, já não impactava no objetivo maior da formação que é a 

melhoria da prática docente. E nesse contexto, verificava o constante 

desenvolvimento de ações desvinculadas da realidade de atuação dos professores e 

esses por sua vez, não participavam ativamente da estruturação e planejamento 

dessas ações. Nesse sentido, Marques; Pimenta (2015, p.144), nos afirma que “A 

prática profissional é mais complexa, e demanda do profissional a capacidade de 

refletir e elaborar encaminhamentos à luz do contexto vivenciado.”  

E ao participar de momentos formativos, numa perspectiva colaborativa com a 

coordenação pedagógica ou direção, todos trabalham com ênfase na ação dialógica 

e na prática reflexiva com a intenção de rever ações, preencher lacunas, de fazer 

algo diferente. Freire (1996, p. 39) nos reforça que [...] o momento fundamental é o 

da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a próxima prática.” 

Nesse sentido, era indispensável, dentro de qualquer ação formativa, dar voz 

e vez aos professores, para que realmente o processo alcançasse efeitos relevantes 

no repensar e no aprimoramento da prática docente, no contexto interno e concreto 

da escola. 

 

Referencial teórico 

 

O profissional docente que atua em sala de aula, se depara com inúmeros 

problemas e desafios que comprometem a sua atuação e, consequentemente, a 

formação de seus alunos. E é nesse cotidiano escolar que os docentes apresentam, 

mesmo que de forma implícita, suas necessidades formativas. 
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Em termos gerais, a palavra “necessidades” pode assumir diferentes 

significados, dependendo do indivíduo e do contexto em que este esteja inserido. 

Quanto às necessidades, Rodrigues e Esteves (1993, p.13) explicam, “elas são 

sempre relativas aos indivíduos e aos contextos e decorrem de valores, 

pressupostos e crenças”. Diante disso, fica claro que o termo necessidades surge do 

interesse de um grupo de pessoas, porém levando em consideração as 

particularidades de cada sujeito, com suas aspirações e anseios, dentro de uma 

realidade social. 

Di Giorgi (2011), aponta que 

 

[...] a análise de necessidades de formação não constitui um fim em si 
mesmo, nem se encerra no estágio de identificação, mas se prolonga na 
tomada de decisão acerca dos percursos formativos, da qual é um suporte, 
podendo, pois, ser definida como uma prática geradora de objetivos de 
formação, isto é, como fundamento de um projeto de formação. (DI GIORGI 
et.al., 2011, p.46) 

 

Nesse sentido, promover a formação continuada partindo das necessidades 

formativas dos professores poderá nos indicar alguns caminhos propositivos na 

consolidação das propostas e ações de formação, dentro do contexto da escola. 

 

Metodologia  

 

 O relato escrito dessa experiência se pautou nos princípios de uma pesquisa 

colaborativa no sentido de estabelecer uma prática dialógica entre os sujeitos. No 

momento de produção desse texto, foi estabelecido uma análise reflexiva dos dados, 

tendo como suporte, a interpretação das anotações registradas durante o trabalho e 

também os relatos escritos e ouvidos dos professores nos momentos de formação.  

 Essa experiência foi realizada na seguinte estrutura: 

1º - Observação e acompanhamento do trabalho realizado pelo professor; 

2º - Verificação e análise do plano de aula do professor; 

3º - Elaboração e planejamento do momento formativo com o professor; 

4º - Agendamento e realização do momento individual com o professor. 
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Resultados e discussões 

 

 Dessa experiência foi possível perceber resultados tanto do formador como 

do formando. Resultados estes relatados logo a seguir e também na transcrição das 

falas dos professores: 

 Mudança na prática pedagógica em sala de aula com base nas observações 

de aula e comparações dos registros; 

 Prática constante do hábito de fazer uma reflexão crítica do trabalho realizado 

no cotidiano; 

 Formação de grupos de estudo por área de conhecimento (parceria entre 

direção, coordenação e professores); 

 Aprimoramento da prática de estudo e pesquisa por parte do diretor; 

 Ponto de partida para o projeto de pesquisa do Mestrado. 

Nos depoimentos abaixo, também se percebe a consolidação dos objetivos 

almejados na realização dessa singela ação formativa. 

- Professor de História: “Percebo que os alunos se interessam mais pelos conteúdos 

quando assistem um vídeo”. 

- Professor de Ed. Física: “Estou em dúvida quando vou elaborar detalhadamente a 

metodologia das aulas”. 

- Professor de Biologia: “Nas aulas práticas percebo que os alunos demonstram 

maior interesse e consequentemente maior aprendizado”. 

- Professor de Química: “Vendo as intervenções feitas pela coordenação, no meu 

plano, percebi que faltou detalhar melhor a metodologia das minhas aulas.” 

- Professor de Ed. Física: “Tenho muita dificuldade em manter a disciplina da turma, 

mas com as nossas conversas e orientações, acho que vou conseguir melhorar.” 

- Professor de Geografia: “Tenho muita dificuldade em uso de tecnologias em 

minhas aulas. Gostaria que você me ajudasse a elaborar um aula com esse 

recurso.” 

- Professor de Matemática: “É, agora estou aprendendo a ler mais, porque você 

passa algo pra ler e no próximo encontro tenho que saber para discutir com você.”
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Considerações finais 

 

Fica evidente, em alguns depoimentos, a importância de um processo 

formativo colaborativo no contexto escolar, com o intuito de consolidar uma prática 

reflexiva da ação, estabelecer uma relação dialógica entre gestão e docentes e 

perceber que os professores precisam fazer parte desse processo, sendo autores da 

reconstrução da própria prática. 

Planejar e desenvolver ações formativas, com base nas necessidades dos 

professores, diante da realização do trabalho cotidiano e de suas demandas, 

transforma o processo formativo em algo realmente significativo e útil para o 

desenvolvimento profissional dos docentes. 

Mas para isso, as ações e propostas de formação continuada não podem ser 

apenas para atualizar conhecimentos e técnicas, mas uma forma de colocar os 

professores como observadores da ação para intervir de modo propositivo numa 

rede colaborativa de ideias. 
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Simpósio Temático 02: Políticas, Gestão e Formação Docente 

 

Resumo: Este trabalho descreve a trajetória de uma pesquisa de dissertação de 
mestrado em educação, que se encontra em andamento, a qual tem como tema o 
(a) trabalhador (a) que atua na educação infantil (EI) em escolas da área rural no 
município de Jataí (GO). Dentre os principais objetivos, tem-se: apreender as 
mediações que definem o discurso dos (as) trabalhadores (as) que atuam com 
crianças da EI sobre a configuração do trabalho que exercem. Para tanto, 
embasamos nosso estudo em aportes teóricos, como: Arce (2004); Brasil (2006); 
Coelho e Souza (2011); Lima (2010); Mészáros (2008) dentre outros estudiosos. 
Apoiando-nos no método científico “materialismo histórico-dialético, como 
perspectiva de apreensão do objeto pesquisado em sua natureza específica, 
utilizamos de observação, questionários fechados e entrevistas semi-estruturadas 
como procedimentos metodológicos de investigação aos sujeitos pesquisados, quais 
foram: diretoras, coordenadoras e professoras. Os resultados, ainda parciais, nos 
indicam que o trabalho realizado na EI em escolas no meio rural do município, não 
condiz, na maioria dos aspectos, com as propostas definidas pelos Parâmetros 
Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006), dentre elas, 
estrutura e espaço físico adequado ao atendimento de crianças até 6 anos de idade 
comprometendo, desse modo, ao desenvolvimento pleno da criança.    
 
 
Palavras-chave: Trabalho docente. Educação Infantil. Escola Rural.  

 

Introdução 

 

 A pesquisa, ora em andamento, tem como proposta o estudo a respeito da 

configuração do trabalho de professores que atuam na etapa da Educação Infantil, 

em escolas da área rural do município de Jataí (GO). 

                                                
1 Mestranda em Educação pela Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/REJ), Jataí, Estado de 
Goiás. vaniaramosr@gmail.com 
2 Doutora em Educação e professora no programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) - Universidade 

Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/REJ), Jataí, Estado de Goiás. laisleni@gmail.com 

mailto:vaniaramosr@gmail.com
mailto:laisleni@gmail.com


 
 
 
 
 
 

 

2 

 

 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

 Para tanto, para o desenvolvimento desta, como já mencionado, pretendemos 

os seguintes objetivos: apreender as mediações que definem o discurso dos (as) 

trabalhadores (as) que atuam com crianças da EI em escolas da área rural sobre a 

configuração do trabalho que exercem; entender como se tem configurado o 

trabalho de professores (as) que atuam na EI em escolas da área rural; identificar e 

compreender como as mediações na formação dos (as) trabalhadores (as) da EI, 

repercutem no trabalho diário que se realiza com as crianças. 

 

Desenvolvimento 

 

A Educação Infantil (EI) foi incorporada a Educação Básica, com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/96 (BRASIL, 1996), 

juntamente com o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. De acordo com esta Lei, A 

EI é um direito da criança e tem o objetivo de propiciar o desenvolvimento integral da 

criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 

ação da família e da comunidade (LDBEN/1996, art. 29). 

 A EI tem uma representação fundamental na sociedade, que confere instruir e 

capacitar o sujeito ainda em seus primeiros anos de vida, à autonomia, à cidadania. 

Dado informações normativas à EI, base da educação, tem como propósito formar e 

construir no sujeito subsídios que cooperem para a convivência em sociedade, 

desenvolvê-lo nos diferentes aspectos, capacidades físicas, psíquicas e sociais. 

Com isso entendemos a necessidade de um educador com formação sólida na área, 

pois, segundo Arce (2004) cabe à EI um ensino sistematizado e o princípio básico 

seja a humanização da criança. 

 Lima (2010) aborda em seu estudo exploratório, que o trabalho docente e a 

organização escolar e, em especial o trabalho do trabalhador da educação, no 

processo de consolidação e constituição da sociedade, têm se submetido às 

variadas formas de estrutura organizacional. Essas formas de organização são 

expressões materiais do desenvolvimento social, econômico e cultural da sociedade, 

que impuseram uma constituição no ser e no agir desses trabalhadores. Segundo a 

autora, há uma descaracterização do trabalhador na área de EI como profissional e 



 
 
 
 
 
 

 

3 

 

 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

professor, o qual ainda incorpora conceitos assistencialistas em seu trabalho, não 

objetivando o ensino e a transmissão de cultura, ficando somente no âmbito do 

cuidar. 

 Em relação à educação da população do meio rural, a LDBEN nº 9394/96 em 

seu artigo 28, menciona que os sistemas de ensino devem ser adaptados à 

realidade de cada comunidade rural; e os Parâmetros Nacionais de Qualidade para 

a Educação Infantil (BRASIL, 2006) trazem propostas como referências de qualidade 

– profissionais qualificados e infraestrutura adequada - ao atendimento de crianças 

de zero a seis anos em instituições que prestam serviços de EI. Assim, diante da Lei, 

nos desperta o interesse de saber em quais condições, situações e meios o 

trabalhador da EI do meio rural no município de Jataí (GO) vem se constituindo e, 

por conseguinte, configurando o seu trabalho. 

 Em estudos sobre a EI desenvolvida no campo, constatamos nas pesquisas 

de Coelho e Souza3 (2011); Gonçalves (2012) a falta de formação específica aos 

trabalhadores desta área, comprometendo assim a prática educativa desenvolvida 

em sala de aula, bem como a falta de um currículo contextualizado ao meio rural. 

São situações, segundo os pesquisadores, resultado de uma política pública que 

atua na invisibilidade dessa realidade social, provocando assim uma desestrutura 

física e cultural. Total descaso governamental. 

 A abordagem teórico-metodológica a qual norteará a pesquisa será a 

materialista histórico-dialética. Esse método científico foi desenvolvido por Marx, o 

qual segundo Mészaros (2008) fundamenta-se, inicialmente, na observação da 

realidade a partir da análise das estruturas e superestruturas4 que circundam um 

determinado modo de produção5. 

 Uma vez que o objeto de estudo trabalha com pessoas, o mesmo está sujeito 

a mudanças e transformações. Entendemos, assim, a necessidade de diferentes 

                                                
3
 Pesquisa realizada com professoras de EI no meio rural no município de Itaberaba (BA). 

4
 Para Karl Marx, a dimensão econômica da sociedade (modo de produção, economia) era sua base. 

Esse elemento básico foi denominado de estrutura, pois é sobre essa base que são constituídas as 
estruturas políticas e ideológicas da sociedade (Leis, Estado, Instituições Jurídicas, ...), compondo 
assim o que Marx denomina de superestrutura.   
5
 Segundo a teoria marxista, meios de produção é o conjunto formado por meios de trabalho e objetos 

de trabalho - ou tudo aquilo que medeia a relação entre o trabalho humano e a natureza, no processo 
de transformação da própria natureza. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_(economia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
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recursos metodológicos para sua apreensão e compreensão. Desse modo, 

trabalhamos com levantamento bibliográfico, questionários fechados e entrevistas 

semi-estruturadas com pessoas em experiências práticas com o problema 

pesquisado, tais como: diretoras, coordenadoras e professoras. 

 Os resultados, ainda parciais, nos indicam que o trabalho realizado na EI em 

escolas no meio rural do município de jataí (GO), em questão de matriz curricular, é 

a mesma das escolas do meio urbano, não possuindo desse modo um trabalho 

diferenciado no meio rural; bem como não condiz, na maioria dos aspectos, com as 

propostas definidas pelos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil, dentre elas, estrutura e espaço físico adequado ao atendimento de crianças 

até 5 anos de idade, ou seja, as escolas rurais do município não possuem condições 

adequadas (instalações físicas, mobiliário adaptado) à EI, comprometendo, desse 

modo, o trabalho do (a) professor (a) e ao desenvolvimento pleno da criança.    

 

Considerações Finais 

 

 Temos as considerações não finais, e sim, parciais, uma vez que a pesquisa 

se encontra em andamento.  

 Acreditamos que seja tarefa da escola a transmissão-assimilação dos 

conhecimentos sistematizados e dos saberes historicamente acumulados pela 

cultura dos homens; e da EI, o trabalho intencional e transformador possibilitando às 

crianças - por meio de infra-estrutura, espaços físicos adequados na instituição de 

ensino, bem como professores capacitados e valorizados em suas carreiras - o seu 

desenvolvimento pleno em todas as suas potencialidades.   

 Entendemos que o objeto investigado é uma realidade viva e está em 

constante mutação – em devir – assim, nossa reflexão não se esgota, não está 

pronta, acabada, o que se propõe é senão uma abordagem, um diálogo inicial sobre 

as realidades de estudo que pretendemos desvelar do decorrer da pesquisa. 
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PEDAGÓGICO EM AÇÃO: UMA PROPOSTA DIALÓGICA, ENTRE AS UNIDADES 

ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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Simpósio Temático 2: Políticas, Gestão e Formação Docente 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo descrever uma ação inovadora realizada 

pelo Núcleo Pedagógico da Secretaria Municipal de Rio Verde, intitulada 
Pedagógico em Ação no contexto das unidades públicas municipais de ensino. Essa 
proposta de trabalho veio atrelada à ideia de que não é possível melhorar a 

qualidade do ensino sem investigar o pensamento daqueles diretamente envolvidos 
no processo. A ação conjunta de reunir a equipe pedagógica da secretaria municipal 

e a equipe da escola, a fim de se traçar metas de avanços e melhorias, só foi 
possível por causa do enfrentamento e da ousadia em se propor debates, em que o 
professor foi o primeiro a manifestar angústias e anseios sobre sua prática. Assim, 

os confrontos ideológicos e teóricos acabaram por enriquecer os encontros, pois o 
discurso se estendeu a todos os outros envolvidos nesse processo de construção de 

uma nova realidade educacional. Aconteceu o desnudamento de situações até então 
desconhecidas, logo o descobrir permitiu o conhecer, bem como o intervir. 
 

Palavras-chave: Diálogo. Interação. Práticas Pedagógicas. 
 

Introdução             

  A idealização desta ação parte do princípio de que a importância da 

participação da escola na implementação de mudanças na educação municipal de 

Rio Verde é fator determinante para se desenvolver um novo olhar sob a educação 

pública de qualidade. A ideia é propor mudanças a partir das particularidades de 

cada escola e não “de cima”, “do gabinete do secretário”, como salienta Freire 

(2006) em seu livro, intitulado A educação na cidade. 

            A disposição deste trabalho é composta por aspectos essenciais, sendo 

estes relacionados diretamente à prática docente, ressaltando a identidade do 

professor, a infraestrutura, bem como questões administrativas e pedagógicas de 

cada unidade escolar. Desta forma, há a possibilidade de se perceber o problema, 

mas principalmente a oportunidade de se posicionar diante dele, e fazer 

                                                 
1
 Profa. Esp. Mestranda em Educação pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Orientadora Educacional da 

Secretaria Municipal de Educação de Rio Verde-GO. E-mail: lidu_arantes@hotmail.com  
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intervenções que contribuam com a melhoria do cotidiano escolar. Ação como esta 

traz transformações relevantes ao contexto educacional. Sendo assim, o Pedagógico 

em Ação desenvolve-se por meio de um trabalho inovador que visa ofertar, 

especialmente, apoio pedagógico através de uma sondagem in loco. 

 
Desenvolvimento 

         

            Como afirma Freire (2006), as práticas democráticas que envolvem 

essencialmente o êxito do ensino público devem partir da significante relação entre 

autoridade e liberdade. Pensando assim, a intenção é permitir que as escolas 

apresentem a sua real situação e percebam o poder que a autonomia é capaz de 

possibilitar para que o ensino seja reconhecido com relevância. Assim, o Pedagógico 

em Ação, por meio do Núcleo Pedagógico, oferece a oportunidade de colher 

informações que servirão de base para o crescimento do processo ensino-

aprendizagem do município, numa perspectiva de gerir seu próprio processo 

educacional. 

            Na concretude do trabalho, visitas semanais são realizadas em cada unidade 

escolar, tanto no período matutino quanto vespertino, cuja pauta envolve ações 

direcionadas ao trabalho do Núcleo Pedagógico desenvolvido pela Orientadora 

Educacional dos Trabalhos Pedagógicos, Orientadoras Educacionais das Unidades 

Escolares, Coordenadora dos Laboratórios de Informática, Equipe de Inclusão e 

Coordenadores de Área. A apresentação das funções cabíveis a cada equipe da 

Secretaria Municipal de Educação é o primeiro passo para revelar a transparência 

do trabalho. Em segundo lugar, oferece-se voz às peças-chave desse processo: 

professor, coordenador pedagógico e diretor, numa tentativa de inverter a hierarquia. 

 Para que esse diálogo acontecesse no contexto da escola, foi essencial se 

pensar em estratégias para que o andamento das atividades não fosse prejudicado. 

Por isso, os integrantes do Núcleo Pedagógico planejaram atividades lúdicas e 

diferenciadas, a fim de também envolver as crianças nessa proposta inovadora do 

ensino. 

 O foco das reuniões, com certeza, é o descobrir insatisfações, complexidades 

e problemas que atrapalham o sucesso e a boa conceituação de cada escola. Sobre 
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esse aspecto, sabiamente coloca Freire (2006, p. 33): “como ensinar e aprender com 

alegria numa escola cheia de poças d’água, com a fiação ameaçadoramente 

desnuda, com a fossa entupida, inventando enjoo e náusea?”. Como construir uma 

base educacional de qualidade, com salas lotadas e uma única pessoa, que na 

maioria das vezes não tem a formação necessária, para “tomar conta” de 

agrupamentos repletos de crianças, sem apoio algum?  

            É a partir dessas e de outras situações, que o Pedagógico em Ação partiu de 

um sonho para buscar a realidade, discriminando os inúmeros problemas, seja no 

âmbito político-pedagógico ou de outras instâncias, não importa, o mais importante é 

ressaltar a importância das práticas democráticas e romper com modelos que 

revelam o problema, porém camufla-o. A ideia não é de forma alguma criticar, negar 

e recusar o já estabelecido, contudo buscar novas possibilidades.  

  

Resultados  
 

 Ao final de cada visita do Núcleo Pedagógico, foi possível perceber que essa 

ação trouxe resultados positivos, possibilitando à equipe técnica da Secretaria 

Municipal de Educação (SME) relevantes vivências no cotidiano escolar, bem como 

importantes reflexões e discussões sobre a prática pedagógica que permeia o 

trabalho idealizado. A percepção dos inúmeros desafios enfrentados nas escolas, as 

reivindicações dos professores e demais funcionários, a alegria da equipe gestora 

em socializar dificuldades e superações e alguns problemas solucionados com maior 

rapidez, permitiram a percepção de que a escuta sensível, a maior aproximação e 

diálogo entre os profissionais das Unidades Escolares e equipe pedagógica é 

imprescindível para a busca de soluções eficazes e (re) planejamento das ações. 

Com esta proposta de eliminar distâncias estabelecidas pelo trabalho 

burocrático da SME, foi possível quebrar paradigmas e desconstruir o conceito de 

trabalho isolado entre equipe da secretaria e equipe da escola. Enfim, com as visitas 

in loco, os profissionais se sentiram reconhecidos e valorizados pelo trabalho 

pedagógico realizado nas escolas e por meio do diálogo, da troca de experiências, 

das sugestões, argumentações e conclusões realizadas em grupo, importantes 
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vínculos foram fortalecidos entre todos que têm o mesmo objetivo: um ensino público 

de qualidade no município de Rio Verde. 

Após conhecer a realidade de cada escola, muitos problemas puderam ser 

estudados e resolvidos, levando em consideração cada particularidade.  

 

Considerações Finais 

       

            Com o pensamento voltado às práticas educacionais de qualidade, convém 

ressaltar que a construção da identidade profissional depende de um contexto de 

ação, que exige constantes adaptações, numa perspectiva prática e reflexiva de 

natureza individual e coletiva. É notório que o processo de ensino público é 

complexo, por isso é fundamental que se conheça mais profundamente a realidade 

de cada escola, pois é pelo entendimento dos fenômenos que é possível melhorar 

os processos. Neste caso, o processo de construção da educação pública do 

município de Rio Verde, com destaque dado à identidade profissional docente. 

Deste modo, é possível concluir que o Pedagógico em Ação pode ser visto como 

uma construção contínua, resultante das funções de cada profissional responsável 

pelo sistema educacional formal, seja qual for o contexto e o período em que essas 

interações com as unidades escolares ocorram. 

 
Referência 
  

FREIRE, Paulo. A Educação na Cidade. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 
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Relação teoria e prática na Educação Infantil: (re)significando a 
prática educativa 

 
ARANTES, Milna Martins Arantes1 - SME/NEPIEC/UFG 

AGUIAR, Ana Rogéria de2 –  CEPAE/NEPIEC/UFG 
Agência financiadora: CNPQ 

Simpósio Temático número 3: Teorias e Práticas Pedagógicas em Educação 
 

Resumo: O estudo que ora propomos tem como objetivo relatar o diálogo entre 
teórica e prática educativa desenvolvida ao longo de nossa experiência profissional 
na Educação Infantil ora como professoras, gestora/coordenadora e como 
estudantes da pós-graduação da Faculdade de Educação/UFG que se voltam para o 
campo educacional em busca de resignificá-lo, as práticas aqui apresentadas foram 
desenvolvidas na Rede Municipal de Ensino de Goiânia e no Departamento de 
Educação Infantil da UFG. Para realizar a análise consideramos os estudos 
realizados por Vygotsky (2001) e Wallon (1995) acerca do processo de 
aprendizagem e desenvolvimento infantil, da brincadeira, do movimento, da arte e da 
linguagem, articulando-os com o processo de mediação pedagógica. Compreende-
se, nesse contexto, o processo educativo como uma prática social, no qual o Outro 
tem função primordial. Assim, as instituições educativas se tornam fundamentais 
para o processo de aprendizagem e desenvolvimento infantil, pois possibilita o 
acesso, a apropriação e ressignificação dos elementos da cultura que foram 
historicamente construídos e ampliam os níveis de desenvolvimento das crianças, 
em especial as menores de 6 anos de idade.   
 
Palavras-chaves: Educação Infantil. Teoria. Prática Educativa.  
 

A Educação Infantil se constitui como uma etapa da Educação Básica que se 

encontra em processo de construção de identidade, frente às novas determinações 

legais – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/96 e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/09, assim como pela intensa 

produção acadêmica da área. Ao longo da história, a Educação Infantil foi se 

constituindo como um espaço de guarda das crianças, de práticas espontaneístas, 

de preparação para o ensino fundamental, de profissionais leigos e mais 

recentemente com a presença de profissionais com formação superior, entre outros. 

Nesse sentido, a identidade pedagógica dessa área se torna um grande desafio.  

                                                
1  Doutoranda, Programa de Pós-Graduação em Educação - FE/UFG, GOIANIA, GOÁS. milnama@hotmail.com  
2 Doutoranda, Programa de Pós-Graduação em Educação - FE/UFG, GOIANIA, GOÁS. ana-rogeria-

aguiar@hotmail.com  
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A partir destas considerações busca-se nesse relato de experiência 

compreender e estabelecer um diálogo entre a prática educativa da Educação 

Infantil e a teoria desenvolvida por Vygotsky (2001) e Wallon (1995). Para realizar as 

reflexões partimos das seguintes problemáticas: o diálogo entre teoria e prática 

podem resignificar a prática educativa? Quais as contribuições de Vygotsky (2001) e 

Wallon (1995) para a Educação Infantil, em especial para se repensar o brincar, o 

movimento, a arte, a linguagem? 

Segundo Vygotsky a construção do homem, de seus pensamentos e de sua 

subjetividade é um processo cultural, e está diretamente relacionado ao uso dos 

signos e ao emprego dos instrumentos construído ao longo da história humana em 

um contexto social determinado. Do mesmo modo, para Wallon o desenvolvimento 

humano - intelectual, afetivo, motor e social, só é possível graças aos recursos 

oferecidos tanto pelo instrumental material quanto pela linguagem utilizada ao seu 

redor, sendo a mediação social fundamental na construção do pensamento e da 

consciência de si.  

Nesse sentido, podemos afirmar que a educação cumpre um importante papel 

na garantia do acesso, da apropriação e da ressignificação da produção sócio- 

histórica e cultural da humanidade. Portanto, o processo educacional e a mediação 

pedagógica, tornam-se fundamentais e devem ser compreendidos como elementos 

basilares para o desenvolvimento o humano. Para Vygotsky, o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento infantil, embora sejam processos que se 

intercruzam, percorrem vias distintas, mas são as aprendizagens que impulsionam e 

promovem o desenvolvimento.  

Nessa perspectiva, compreender o processo ensino-aprendizagem se faz 

necessário para a atuação do professorado, portanto, apropriar-se do conceito de 

Zona de Desenvolvimento proximal, nos permite pensar a aprendizagem de forma 

prospectiva e em movimento. É justamente no desenrolar do desenvolvimento 

infantil/humano que a ação do Outro é mais significativa, pois ao conhecer/examinar 

o desenvolvimento efetivo/atual/real ele poderá projetar ações educativas que ainda 

não se completaram, mas que com a orientação de um adulto/professor (a), pela 

ação coletiva, se constituirão em desenvolvimento efetivo num futuro próximo. É 
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justamente nessa zona de movimentação entre o que já se efetivou e o que está em 

potência que a ação educativa, consciente, possibilitará o desenvolvimento dos 

educandos, tendo sempre em vista que são aprendizagens que impulsionam o 

desenvolvimento. 

 Para estabelecer um diálogo destes autores com a prática educativa 

selecionamos três momentos pedagógicos desenvolvidos nas instituições de 

educação infantil que trabalhamos.  

 O primeiro (imagem1) compõe um série de atividades cujo objetivo é 

aproximar as crianças com a cultura popular, em especial com a capoeira angola, 

contamos com a participação do grupo de Capoeira Angola – mestre Guaraná. O 

segundo um trabalho de arte e meio ambiente (imagem 2) desenvolvido pela 

professora do agrupamento de crianças de 4 anos, no qual as crianças coletaram 

folhas, gravetos, sementes, entre outros e desenvolveram trabalho envolvendo 

pintura e colagem. No terceiro trabalho (imagem 3 e 4) destaca se duas brincadeiras 

uma de massinha, que perpassa pela confecção da massinha a criação de novas 

brincadeiras pelas crianças e a segunda destacando o papel da linguagem oral. 

             

Imagem 1 – projeto conhecendo a capoeira angola. 
Imagem 2 .CMEI Vivendo e Aprendendo/SME – projeto arte e natureza. 
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Imagem 3 e 4. Agrupamento de crianças de 4 anos do Departamento de Educação Infantil/CEPAE/UFG 

 Para Wallon (1975) a motricidade humana tem um significado muito amplo, 

para além das abordagens mecanicistas, ela é linguagem/expressão, é um meio 

pelo qual a criança conhece o mundo, a si mesma e se expressa. Estabelecendo, 

assim a vinculação entre afetividade e movimento. Nessa perspectiva, o movimento 

deve ser compreendido no contexto da educação infantil pela sua dimensão 

expressiva, por possibilitar a ampliação dos gestos e pela exploração de suas 

habilidades motoras da criança. Ressalta-se também que as experiências musicais e 

rítmicas ampliaram o repertório linguístico das crianças.  

 Segundo Vygotsky (2001) a atividade artística, por sua natureza imaginativa e 

criativa possibilita às crianças elaborarem a partir de elementos tomados da 

realidade, como é o caso da atividade proposta pela professora (imagem2), que por 

meio da técnica utilizado e pelo contato com artistas que integram elementos da 

natureza em suas obras, se tornaram referência para a reelaboração criativa da 

criança. Nesse sentido o autor afirma que a imaginação e a criatividade estão 

diretamente ligadas a experiência acumulada, quanto mais rica a experiências, mais 

rica serão as novas combinações. Para este autor a cada idade a imaginação e a 

criatividade se desenvolve de um modo particular, na fase pré-escolar e escolar 

Vygotsky destaca a importância do desenho e da linguagem oral/verbal, ressaltando 

a necessidade de valorizar o interesse, a liberdade, assim como o significado cultural 

dessas atividades para as crianças. 

A atividade simbólica, presente no brincar de massinha, fazer comidinha por 

exemplo, possibilita à criança um alto grau de desenvolvimento no que diz respeito à 
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construção da identidade, da autonomia, cooperação e criatividade. Segundo 

Vygotsky (2001), através da brincadeira a criança compreende o mundo e as ações 

humanas, quando representa papéis, dá significação aos objetos, cria situações 

imaginárias e estabelece regras a ser respeitadas. Nesse sentido, a atividade de 

brincadeira é caracterizada pela imitação, construção de regras e imaginação. Ao 

brincar, a criança estabelece uma relação com o outro que favorece a aprendizagem 

e o desenvolvimento, além de transformações internas e a elaboração do 

pensamento abstrato da própria criança, pois ela assume um comportamento para 

além de seu comportamento habitual. Como já mencionamos, a atividade de brincar 

não se caracteriza por ser sempre uma ação prazerosa e, mais que isso, é 

considerada por Vygotsky (idem), como uma atividade séria. 

 Por fim, ao retomar as questões norteadoras: - o diálogo entre teoria e 

prática podem resignificar a prática educativa? Quais as contribuições de Vygotsky 

(2001) e Wallon (1995) para a Educação Infantil, em especial para se repensar o 

brincar, o movimento, a arte, a linguagem? – concluímos que faz-se necessário de 

que as práticas educativas sejam pensadas tendo como eixo o conhecimento acerca 

da infância e de seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, nesse sentido 

destacamos as importantes contribuições de Vygotsky (2001) e Wallon (1975;1995). 

E que ser professor/professora da Educação Infantil exige um processo formativo 

contínuo. Nesse sentido, asseveramos a importância da formação inicial em nível 

superior e que a formação continuada via pós-graduação lato sensu e estrito senso 

sejam incentivados via políticas públicas para esta etapa da educação básica. 
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PRÁTICAS DE LEITURAS DESENVOLVIDAS PELO PIBID/ 

PEDAGOGIA EM 2016 

BARROS, Jusciane Ferreira1 – UFG 

XAVIER, Maria da Glória Freitas2-- UFG 
   DOMINGUES, Isa Mara Colombo Scarlati ³ – UFG 

Simpósio Temático 03. Teorias e Práticas Pedagógicas em 
Educação 

Resumo: O objetivo desse trabalho é descrever as experiências literárias 

desenvolvidas no ano de 2016 no subprojeto do Curso de Pedagogia, do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), Regional de Jataí-GO, desenvolvida com crianças da Escola Municipal 
Leopoldo Nonato de Oliveira. O Pibid/Pedagogia, vem para contribuir com o curso, 
ao abarcar o saber teórico da sala de aula, com a prática nos espaços escolares. 

Visto que, ao longo do curso, os licenciandos têm maior contato com a teoria e 
menos contato com a prática. Os resultados com a Literatura Infantil decorrentes de 

pesquisas no cotidiano da sala de leitura mostram-se satisfatórios, compreendendo 
os objetivos do subprojeto pedagogia/Pibid, contemplando a criança, como ator 
principal, no âmbito educacional. O trabalho foi realizado em 9 etapas durante o ano 

e que a fundamentação de poio é Solé (1998). 
 

 
Palavras-chave:  Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). 
 Literatura Infantil.  Estratégias de Leituras.  

 
 

Introdução 

    Este trabalho apresenta ações de literatura que o subprojeto Pibid de 

Pedagogia-UFG desenvolveu no decorrer do ano de 2016. As ações ocorreram na 

Escola municipal Leopoldo Nonato de Oliveira do Ensino Fundamental de 1º ao 5º 

ano onde é realizado o subprojeto do Pibid/Pedagogia. 

      O subprojeto Pibid/Pedagogia tem em sua proposta proporcionar aos 

bolsistas uma importante experiência no processo de formação acadêmica, 

agregando novos conhecimentos voltados para a área de atuação à qual 

procuraremos desempenhar como futuros docentes.  
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    O contato direto com os alunos por meio de ações desenvolvidas resultou 

em experiências, na construção de uma nova visão sobre a realidade, os desafios e 

as possibilidades que abarcam a carreira docente. A crescente motivação e 

interesse demonstrados pelos alunos da escola parceira, pelo subprojeto/pedagogia 

fizeram com que os bolsistas estreitassem os laços em relação ao curso de 

Pedagogia, possibilitando-nos maior apropriação de conhecimentos e aprendizados 

de forma direta e indireta com os alunos. 

 

O subprojeto do Pibid/Pedagogia e as ações de letramento literário 

       No ano de 2016 foram realizadas as nove ações de letramento literário 

aqui descritas no corpo do trabalho. As ações de letramento literário eram 

intercaladas por momentos de leitura livre, que ocorria a cada 15/30 dias 

dependendo do desenvolvimento de cada ação.  

       Leitura livre é a ação em que os alunos são livres para escolher, dentre 

as obras disponíveis na sala de leitura, para a realização da leitura os alunos ficam 

sentados nas cadeiras ou deitados nos tapetes, essa é uma atividade que intercala 

as demais ações.  

      O trabalho com literatura infantil foi planejado para ser realizados em 

etapas, que permeavam momentos antes e depois da leitura ou contação da obra 

literária. Uma das estratégias utilizadas antes da leitura ou contação da obra literária 

foram os murais interativos que é um espaço utilizado para informar, comunicar e 

interagir com os alunos sobre as ações desenvolvidas no subprojeto 

Pedagogia/Pibid. Assim, cada ação requereu dos bolsistas de iniciação a docência 

uma mural diferente. Após a leitura ou contação da obra literária utilizamos algumas 

estratégias de leitura que de certa forma nos indicavam como as crianças 

apreciavam o trabalho com a literatura infantil. As ações desenvolvidas no ano de 

2016 foram:  

 Os saltimbancos  

       Fábula musical traduzida e adaptada por Chico Buarque de 

Holanda, inspirado no conto “os músicos de Bremen”, dos irmãos Grimm Narra as 

aventuras de quatro bichos que, sentindo-se explorados por seus donos, resolvem 
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fugir para a cidade e tentar a sorte como músicos. Foi realizada a ação depois da 

leitura da fábula. 

 Cinderelo Surdo 

    Teatro da releitura do clássico “Cinderela”, de Charles Perrault. Nessa 

releitura o Cinderelo é surdo e a Princesa é fluente em Libras. Essa obra foi o 

primeiro livro de literatura infantil escrito na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Na 

história original a Cinderela é mulher, lava, passa, arruma e cozinha, na releitura 

inverte-se os papéis e a Cinderela sai de cena e em seu lugar surge o Cinderelo, 

uma figura masculina, criando um novo contexto onde o homem cuida do lar. A ação 

foi feita depois da leitura e apresentação do livro Cinderela, finalizando com a leitura 

em libras. 

 O mais fantástico ovo do mundo 

    Atividade elaborada a partir da obra literária de Helme Heine (2011) 

utilizando o fantoche de três galinhas, do rei e o tapete de contação de histórias. O 

livro conta a história de três galinhas que disputavam qual delas era a mais bela do 

reino. Depois de ouvir a história os alunos refletiram sobre as características de cada 

galinha (Maricota, Vivi e Cris) e sobre decisão do rei, quando coroou as três galinhas 

como princesas. 

 Patinho feio 

    Atividade utilizando um vídeo sobre a história do Patinho Feio em Libras 

(vídeo disponível no YouTube). Depois de assistir o vídeo os alunos refletiram sobre 

o mesmo e após participaram de uma oficina de origami: pato. 

 Folclore 

     Na semana do folclore os bolsistas de iniciação a docência participaram 

das festividades da escola apresentando alguns personagens folclóricos utilizando a 

brincadeira interativa do adivinha: o que é, o que é...Também apresentaram a 

brincadeira folclórica: “Escravos de Jó”. 

 Contos de fada 

    Atividade em que foram lidos diferentes contos de fada (clássicos da 

literatura). Após a leitura dos contos os alunos dialogaram com os bolsistas de 

iniciação a docência sobre as histórias, explorando a oralidade dos mesmos.  
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 Dia das crianças: KARAOKÊ PIBID 

    Atividade integrante da festa do dia das crianças (festa tradicional da 

escola) e assim o “Karaokê Pibid” fez parte das atividades disponíveis na escola 

(diferentes brinquedos). 

 Dona Baratinha 

    Contação de história utilizando, dentre as diferentes versões dessa obra, 

a versão mais moderna onde a D. Baratinha resolve ao final da história não se casar 

e gastar seu dinheiro para se divertir. Nessa contação, os pretendentes a noivo 

foram: porco, cachorro e rato. Os alunos foram avisados para essa ação por meio de 

um convite de casamento exposto no mural. Nesse mural era possível registrar o 

nome dos convidados (lista de convidados). Ao final da contação da história da D. 

Baratinha os alunos também construíram um convite para os familiares com 

informações sobre a III Parada Literária (próxima ação do Pibid). 

 III Parada literária 

    Terceiro ano consecutivo em que todos na escola param por uma hora 

para ler: onde desejam, com quem desejam, com a obra literária que desejam... 

Participam: alunos, professores, funcionários, familiares e comunidade externa. A 

escola é preparada para esse momento com muitos espaços de leitura e livros 

diferentes.  

 Amigo oculto: mensagens de natal 

    Atividade final onde os alunos fizeram uma troca de mensagens usando a 

estratégia de amigo oculto (sorteio do nome de um colega). A escrita dessas 

mensagens foi mediada pelos bolsistas de iniciação a docência, que também 

confeccionaram os cartões. Como último mural do ano os bolsistas de iniciação a 

docência (incluindo a supervisora e o intérprete de Libras) também deixaram 

mensagens de natal e ano novo para os alunos.  

Segundo Solé (1998) para que um indivíduo se torne um leitor autônomo é 

preciso que receba auxílio e suporte de um leitor mais capaz, isto é, de um mediador 

cultural. A autora enfatiza a necessidade de o professor ser leitor, apresentar a 

leitura de forma significativa, se envolver nesse trabalho de forma interativa, para 
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que o aluno saiba o porquê da leitura, extraia significados da mesma e a 

compreenda. 

 

Considerações Finais 

                 O desenvolvimento das atividades na escola parceira foi gratificante, 

aproximação da realidade escolar, uma vivência diferenciada da teoria, os alunos 

mostraram interesse e estes gostaram de participar das atividades as quais foram 

realizadas através de teatros, filmes, etc. O desenvolvimento das atividades na 

escola parceira foi de grande importância, onde podemos ver que os alunos 

demonstraram interesse em participar. 

                 A formação do leitor literário não acontece isolada na sala de aula e deve 

estar articulada às práticas de produção de textos as estratégias de leitura como 

atividades diversificadas, para que se caracterize como conhecimento de opções, 

que à medida que se tornam conscientes, podem ir sendo utilizadas pelos alunos 

para seus propósitos de leitores e autores. 
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CONHECENDO O ESPAÇO ACADÊMICO: UMA ATIVIDADE 
PROPOSTA PELO PIBID COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
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BORGES, Ana Paula Elias 3, ZANOLLA, Matheus Assis 4. 

 

AGÊNCIA FINANCIADORA: CAPES. 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 03: Teorias e Práticas  

Pedagógicas em Educação. 

 

RESUMO 

 

          O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) é um 
projeto em que estudantes de graduação têm a oportunidade de atuar em uma 
escola pública para desenvolver sua identidade profissional. O presente trabalho 
relata uma atividade realizada pelos bolsistas do PIBID de Biologia, em que os 
alunos do Ensino Médio do Centro de Período Integral José Feliciano Ferreira 
(CEPI), escola na qual o projeto atua,  realizaram uma visita à Universidade Federal 
de Goiás (UFG),  Regional Jataí, Câmpus Jatobá. O objetivo da atividade foi 
apresentar aos alunos o câmpus universitário e promover uma maior interação dos 
mesmos com a universidade e com o curso de Biologia. Durante a visita, que 
ocorreu nos períodos matutino e vespertino, os alunos tiveram aulas práticas 
abordando diversas áreas de estudo da Biologia. No decorrer da atividade, notou-se 
um entusiasmo por parte dos estudantes ao conhecer e entender um pouco sobre a 
realidade da vida acadêmica, sendo importante, pois, dessa forma, há uma 
integração do aluno com a universidade, o que o auxiliará futuramente, quando este 
ingresssar na faculdade. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Universidade. Aluno. Biologia. 

 

 

Introdução 

 

          Atualmente, vive-se numa sociedade capitalista onde nem todos têm 

oportunidades de emprego e onde a competição individual pelo ingresso em um 

curso superior é fomentada (Bastos, 2005). Isso instiga as escolas a, cada vez mais, 
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se preocuparem com preparar seus alunos para ingressar no ensino superior. 

Entretanto, embora haja uma preocupação muito grande em capacitar o aluno para 

entrar na universidade, pouco se fala sobre ela, de modo que os estudantes nunca 

sabem ao certo como esta funciona. 

          O ingresso na universidade com certeza é um momento muito esperado pela 

maioria dos jovens, porém, quando estes se vêem como calouros, se deparam com 

um cenário desconhecido, já que, em geral, não conhecem o câmpus universitário. 

O primeiro ano é o período em que ocorre a adaptação do estudante à universidade, 

sendo de suma importância para que o mesmo se integre ao contexto do ensino 

superior e, consequentemente, possua maiores chances de crescimento intelectual e 

pessoal dentro do espaço acadêmico (Pereira Teixeira, et al., 2008). É visível nas 

escolas que os alunos de Ensino Médio, na maioria das vezes, não estão por dentro 

daquilo que a universidade pode lhes oferecer, o que acaba por dificultar a sua 

adaptação a esse meio. 

          Devido a este fato, o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência), propôs desenvolver uma atividade onde estudantes do terceiro ano do 

Ensino Médio do Centro de Período Integral José Feliciano Ferreira (CEPI) tivessem 

a oportunidade de conhecer  a universidade onde possivelmente cursarão o Ensino 

Superior. 

          A atividade consistiu em diversas aulas práticas realizadas durante uma visita 

à Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí, Câmpus Jatobá, e teve 

como objetivo apresentar os alunos ao câmpus, além de promover uma maior 

interação destes com a universidade e com o curso de Biologia e as inúmeras 

possibilidades de atuação do biólogo em áreas como Anatomia Humana, 

Microbiologia, Botânica, Zoologia e Ecologia.   

 

Desenvolvimento 

 

         A visita ocorreu no dia 08/09/2016, tendo início às 7:30hs e terminando às 

17:00hs, período em que os alunos tiveram aulas práticas de Anatomia Humana, 

Microbiologia, Botânica, Zoologia e Ecologia, em espaços específicos: Laboratórios 
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de Anatomia Humana e Comparativa, Microscopia, Estereoscopia, Zoologia e Museu 

de Taxidermia, respectivamente, cada uma ministrada por um grupo de monitores, 

sendo estes bolsistas e/ou voluntários do PIBID. Para que os estudantes pudessem 

acompanhar todas as monitorias, que ocorreram simultaneamente, foram formadas 

quatro turmas, de modo que houve um rodízio. 

          Para a aula de Anatomia Humana, que ocorreu no Laboratório de Anatomia 

Humana e Comparativa, as peças cadavéricas foram previamente selecionadas e 

divididas nas bancadas de acordo com os sistemas do corpo humano: sistema 

locomotor (peças da parte óssea, articular  e muscular); sistema respiratório 

(pulmão, traquéia e laringe); sistema digestório (estômago e fígado); sistema 

reprodutor (masculino e feminino).  Foi colocado também uma parte do tronco onde 

pôde ser observada a posição de vários órgãos destes sistemas. Os estudantes 

seguiam a sequência das bancadas, permanecendo de dez a quinze minutos em 

cada uma, dependendo da quantidade de dúvidas.  Notou-se muitas curiosidades 

por parte dos alunos, visto que estes questionaram bastante a monitora. 

          Durante a aula prática de Microbiologia, realizada no Laboratório de 

Microscopia do Prédio de Ciências Biológicas e da Saúde, foram revisados os 

conceitos de células animal e vegetal, seres microscópicos, focando em protozoários 

e a importância dos mesmos, como econômica, médica, etc. Após a breve 

introdução, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o microscópio, as partes 

que o compõem e como ele funciona. Foram instruídos sobre como montar uma 

lâmina e posteriormente cada aluno confeccionou uma para que pudessem fazer a 

observação da mesma. Foi utilizada água coletada no reservatório do Labfish 

(Laboratório de Pesquisa e Reprodução de Zebrafish), local onde ficam os peixes, 

onde foram encontrados diversos microorganismos, principalmente Paramecium. No 

início os estudantes sentiram uma certa dificuldade para conseguir focar as objetivas 

do microscópio, mas com o auxílio das monitoras, logo puderam enxergar a 

diversidade de vida presente em uma gota d’água. 

          No Laboratório de Estereoscopia, equipado com estereoscópios (lupas), foram 

expostos materiais de estudo previamente selecionados, tais como folhas de 

diversos tipos e tamanhos, flores e frutos. Os alunos tiveram a oportunidade de 
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visualizar as estruturas que compõem uma planta, tanto macroscópicas (caule, raíz, 

folha, etc.) quanto estruturas diminutas (óvulos e grãos de pólen), estas últimas 

observadas com auxílio das lupas. Foi possível observar curiosidades por parte dos 

estudantes, em querer entender os aspectos morfológicos e fisiológicos da planta, 

principalmente quando observaram ao estereoscópio. Por fim, os alunos foram 

encaminhados ao Herbário Jataiense, onde visualizaram a coleção de vegetais 

desidratados. 

          A aula de Zoologia ocorreu na forma de revisão, já que os alunos haviam 

estudado o assunto a pouco tempo. Os animais foram organizados de acordo com 

os respectivos filos, sendo separados nas bancadas. Anteriormente à aula, foram 

confeccionados alguns papeis contendo os nomes dos filos e outros contendo 

características dos mesmos. Inicialmente, o laboratório foi apresentado aos alunos, e 

também foi explicado de onde vieram os animais que estavam expostos para estudo. 

No decorrer da aula, eram lidas as características de determinado filo, e os alunos 

deveriam reconhecer quais animais ali expostos pertenciam a este filo. Dessa forma, 

foi possível perceber que os estudantes realmente aprenderam o conteúdo de 

Zoologia na escola, já que estes conseguiam facilmente identificar os animais 

pertencentes a cada filo apresentado. Durante a aula surgiram muitas dúvidas, 

principalmente no âmbito científico, devido ao fato de que os alunos já possuem um 

conhecimento comum e, muitas vezes, têm dificuldade para transformar este 

conhecimento comum em conhecimento científico.  

          A aula de Ecologia abordou o tema do Cerrado, e ocorreu no Museu de 

Taxidermia entre as aulas de Zoologia e Botânica, sendo uma espécie de ponte 

entre elas, já que tratou tanto da fauna quanto da flora presente no bioma. No 

decorrer da aula, os alunos puderam compreender a importância do fogo para a 

renovação do ecossistema, já que permite a ocorrência da ciclagem de diversos 

nutrientes presentes no solo, como o carbono e o nitrogênio. Foi comentado também 

um pouco sobre a técnica de taxidermia, em que os animais são empalhados e ficam 

em exposição.            
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          Durante a visita, os alunos também foram levados à biblioteca do câmpus, 

conheceram seu acervo e puderam compreender sobre seu funcionamento, além de 

tirarem dúvidas sobre o ingresso na universidade. 

 

Considerações finais 

 

          Foi observado que a maioria dos alunos ficou empolgada com a atividade, 

alguns mostrando interesse nas áreas da biologia, outros nem tanto, mas, mesmo 

assim, motivados a ingressar em um curso superior na UFG.  

          É notável a importância de uma aproximação do estudante de Ensino Médio 

com a universidade, pois torna mais fácil a sua adaptação com realidade que o 

espera no futuro. 
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PRÁTICA DE CONTAR HISTÓRIA: O QUE TEM DEPOIS DO FIM? 
 

LIMA, Adrielle Martins de1 - UFG/REJ 

CABRAL, Camila Silva2 – UFG/REJ 

BENEVIDES, Gabriela Sanchez3 – UFG/REJ 

Orientadora: DOMINGUES, Isa Mara Colombo Scarlati [1] – UFG/REJ4 

Simpósio Temático 03: Teorias e Práticas Pedagógicas em Educação 

 

Resumo: O presente estudo apresenta uma experiência prática ocorrida na Escola 
Municipal Leopoldo Nonato de Oliveira, na qual, foi proposta uma ação, em que, nós 
discentes do curso de Pedagogia da Regional Jataí - GO, e também bolsistas do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID, fizemos a leitura 
para os alunos do livro: “Ella Bella Bailarina em O lago dos Cisnes”, do autor James 
Mayhew, com o intuito de, ao final, pedir-lhes que continuassem essa história, 
imaginado o que poderia ter acontecido depois do fim. Mediante a essa proposta, 
será relatado à importância de contar histórias às crianças, como se iniciou a 
atividade mencionada, como se deu o processo e realização da ação e quais foram 
os objetivos alcançados. 
 
Palavras-chave: Estratégia de leitura. Literatura-infantil. Conto de fadas. 

 

Introdução 

 

Durante todo o ano, nós bolsistas do PIBID, realizamos atividades, 

denominadas de ações com as crianças com a finalidade de proporcionar a elas 

novas experiências, desenvolvendo atividades que estimulem o gosto e apreço por 

novas descobertas e que devem ser realizadas de modo com que cada criança se 

sinta à vontade ao realizar o que é proposto.  

Buscando proporcionar momentos agradáveis com as crianças, e ao mesmo 

tempo proporcionar para elas a ambiguidade que a leitura pode nos oferecer, 
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incentivando-os a sentir prazer na leitura e na “contação” de história, instigando a 

imaginação, a criação e o senso crítico. Outro aspecto importante é a aprendizagem 

coletiva, a importância do convívio social para o aprendizado do aluno. 

É de suma importância ressaltar o incentivo da leitura desde os iniciais, pois é 

através do entretenimento e do lúdico que a criança aprende e desenvolve seus 

aspectos cognitivos e afetivos durante a educação infantil. 

Mediante a esses objetivos, realizamos uma atividade em que os alunos 

deveriam imaginar o que poderia acontecer „‟Depois do fim‟‟ de uma história contada 

por nós bolsistas durante o projeto realizado da Escola Municipal Leopoldo Nonato 

de Oliveira. 

 

Desenvolvimento 

O ato de contar história não é apenas uma metodologia lúdica de se trabalhar 

atividades com as crianças, mas é também um conteúdo estipulado pelo Referencial 

Curricular Nacional de Educação Infantil (RCNEI), no qual consta que se deve 

abordar a „‟contação‟‟ de história com os alunos desde os três anos de idade, de 

forma que estejam em contato com diferentes gêneros de leitura propostos pelo 

adulto, participar das situações que o motive a ler, o ato de poder tocar/manusear e 

observar materiais de leitura, como por exemplo, revistas, livros, Histórias em 

Quadrinhos – HQs etc.  

E já a partir dos quatro anos de idade, esses alunos devem ser estimulados 

por meio da linguagem oral e serem capazes de expressar suas opiniões, 

preferências, ideias, e participar de situações em que seja necessário explicar, 

argumentar, defender seu ponto de vista e também, conseguir recontar algumas 

histórias em que ouviu, de forma que se assemelhe a original, devendo incluir os 

fatos mais importantes que marcam a história, por exemplo, a tão conhecida história 

da “Chapeuzinho Vermelho”, a criança teria que se lembrar que ela andou sozinha, 

tinha um lobo na floresta e ela tinha que chegar até a casa da vovó, dentre outros 

aspectos importantes. 

A partir desta perspectiva teórica que o ato de contar história em sala de aula 

deve ser abordado, e segundo Bruno Bettelheim (2002), não é qualquer livro que 
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deva ser escolhido para este ato, é importante escolher algum que prenda a atenção 

da criança, lhe estimulando a imaginação da cena contada, ficando abismado ou 

eufórico. O conto de fadas, como exemplifica o autor, é extremamente enriquecido, 

ele não trabalha questões sociais que ensinem a viver em sociedade, como a nossa 

atual, pois ele foi inventado antes disso, no entanto, abordam questões de 

dificuldades interiores sofridas pelos personagens, e essa criança precisa 

compreender e aprender sobre esse mundo social no qual ela está inserida, saber 

também lidar com seus próprios conflitos e ter uma educação moral, e para tal, o 

conto pode lhe agregar todos esses atributos, juntamente com a ação pedagógica, 

para que sejam alcançados tais objetivos. 

Conforme Bettelheim (2002), as crianças, de modo geral, preferem os contos 

de fadas por trabalharem com seu psicológico emocional, as literaturas infantis 

escrevem com uma linguagem mais branda, de acordo com a faixa etária da criança, 

mas lhe ensinam que as personagens/pessoas, sofrem pressões, lutas presentes 

em seu interior, que estão relacionados com as exigências, regras morais impostas 

pela sociedade, e isso fará com que ela perceba que, na vida não é possível 

escapar de questões problemáticas. 

Sabe-se que o estímulo e incentivo à leitura desde os anos iniciais despertam 

na criança o prazer pelas palavras e somam experiências que se tornam parte do 

sujeito histórico-cultural além de expandir a imaginação. Dessa maneira, a 

aprendizagem da criança cada vez mais se evolui, tanto como escolar quanto 

cultural, já que as histórias possuem formas de transmitirem referências de caráter, 

somando para a construção da criança social, o que se observa, por exemplo, em 

histórias como a do „‟ patinho feio‟‟.  

 Com isso, ainda de acordo com as ideias de Bettelheim (2002), o papel do 

educador é de aconselhar, mediar, informar, transmitir-lhes conhecimentos, mas 

sempre relembrando que nenhuma sugestão é uma “receita” pronta e infalível que 

servirá em todas as situações, para que a criança não se fixe nela e a use em todas 

as situações, sendo que outras exigirão algo a mais, além do que o professor 

explicou. É preciso também fazê-los pensar por si só nas soluções, mas nunca 

deixando de auxilia-los.  



 
 
 
 
 
 
 

4 

 

4 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

Desde os anos iniciais o senso crítico para a leitura já pode e deve ser 

formado. A criança, com o incentivo de um mediador aprende a instigar situações, a 

questionar e a criticar. E é através desses questionamentos que a criança forma 

seus gostos pelo aprendizado, pela leitura, pela “contação de história”, pela escrita, 

formando então seu senso crítico.  

O trabalho do educador quando trabalha com os alunos a „‟ contação‟‟ de 

história, deve relacionar a diversos aspectos, desde a curiosidade dos alunos até o 

processo de socialização dos mesmos, esse processo de socialização pode se dar a 

partir da interação em grupos para o fim de realizar a potencialização dos alunos, ou 

seja, permitir que alunos se expressem a partir da história contada, como foi feito 

com a ação „‟ Depois do fim‟‟. O convívio social além de estimular o lúdico e o 

entretenimento, pode estimular à fala da criança, a motricidade, a troca de saberes 

tanto entre alunos e graduandos, auxilia no crescimento pessoal, social e cultural. 

A ação permitiu que criasse novas formas de raciocínio e compreensão de 

mundo e de imaginação, o nome dado a ela „‟ Depois do fim‟‟ tem como objetivo 

despertar a curiosidade nos alunos, estimular a criatividade e o raciocínio fazendo 

com que notasse, no âmbito da psicologia, que toda história contada pode haver 

uma continuação, que nenhuma história está pronta e acabada, há diversas 

maneiras e possibilidades de continuações, e que cada versão é uma hipótese que 

poderia ter acontecido. 

Através da autora Rego (1995) em que aborda as ideias de Vygotsky e dos 

fundamentos teóricos citados acima, nós pibidianas, desenvolvemos uma atividade 

prática com os alunos do jardim II ao 5° ano da Escola Municipal Leopoldo Nonato 

de Oliveira. A ação foi desenvolvida em etapas, durante as terças-feiras e sextas-

feiras, cada dia pegávamos cinco turmas do período vespertino, e tínhamos em 

torno de 35 minutos por aula para realizar a atividade, e durou em torno de dois 

meses para ser finalizada. 

A ação foi pensada e desenvolvida com base na obra de Pedro Bandeira: O 

fantástico mistério de Feiurinha, pois ela motiva ao leitor que, por traz de histórias 

com finais perfeitos e felizes para sempre, pode haver outro final, outro contexto, 

podendo sim encaixar acontecimentos com base na realidade pessoal do indivíduo, 
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fazendo uma suposta crítica a história primorosa da tão famosa frase: “foram felizes 

para sempre”. 

Com base nesses aspectos acima, escolhemos o livro: “Ella Bella, Bailarina 

em O lago dos Cisnes”, do autor James Mayhew. Nós, bolsistas do projeto 

Pibid/Pedagogia/UFG realizamos a leitura da história para as crianças na primeira 

semana, mostrando todas as ilustrações pausadamente. Nesse dia, fizemos 

algumas perguntas para a classe, como: se conheciam essa obra, se já ouviram 

falar sobre o autor, se viram algum filme ou desenho animado semelhante a essa 

história, se havia moral da história, entre outras perguntas. 

Na segunda etapa da ação, repartimos em seis grupos de cada turma, pois 

éramos seis bolsistas, cada grupo de alunos ficou acompanhado de um de nós 

graduandos de pedagogia e ficaram em determinados lugares na biblioteca da 

Escola Leopoldo, uns optaram por sentarem nas mesas, outros no tapete (tatame). 

Posteriormente, relembramos o contexto da história para as crianças, e propomos 

para que cada aluno imaginasse o que poderia acontecer depois do suposto final da 

história de Ella Bella, fazendo com que em grupo eles entrassem em um consenso 

de um novo final e de um novo título para a história e enquanto eles iam criando, 

cada uma nós que estava  responsável pelo grupo anotava a proposta dos alunos 

como continuação do fim da história. 

Na terceira etapa, após todas histórias reinventadas pelas crianças ficarem 

prontas, levamos para casa, digitamos cada uma, separamos por turmas e 

colocamos os próprios alunos como autores dessa nova história. 

Na quarta e última etapa, nós bolsistas fizemos um varal literário, em que, 

foram expostas todas as histórias compostas pelos alunos da escola, permitindo que 

eles escolhessem as que mais instigasse-os. Os alunos que estavam em processo 

de alfabetização e letramento e que ainda não sabiam ler, nós discentes realizamos 

a leitura para eles.  

O objetivo da ação foi concluída com sucesso, pois todo estímulo esperado foi 

correspondido, as crianças que estavam presentes, todas quiseram participar e 

colaboraram bastante para a realização da atividade. Percebemos-que houve 

grande entusiasmo na elaboração da história, em que, todo objetivo esperado como 
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a fruição da imaginação das crianças, da percepção da realidade, do contexto social 

e cultural, do entretenimento e do lúdico foi alcançado. Outro ponto importante que 

percebemos, foi a alegria e o entusiasmo por serem autores de histórias expostas 

em varais da escola. 

 

Considerações Finais 

Conclui-se que, é de suma importância que as crianças sejam estimuladas a 

esses projetos que caminha junto à escola, pois, dessa maneira, cada criança 

desenvolverá maior apreciação pela leitura, visto que, no âmbito escolar as crianças, 

geralmente, entram em questão de negação quando o assunto é leitura, por ser visto 

como algo obrigatório, sendo assim, o projeto traz uma quebra a esse paradigma, 

apoiando as práticas pedagógicas aplicadas nas escolas.  

Com a realização dessa ação „‟Depois do fim‟‟, notamos o quanto as crianças 

são perceptíveis aos detalhes da história contada por elas mesmas e quanto à 

criatividade e a curiosidade foi estimulada, garantindo o sucesso no projeto. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: LABORATÓRIO DE LEITURA E 

(RE)ESCRITA MÚLTIPLOS OLHARES 
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Simpósio Temático número: Teorias e Práticas Pedagógicas em Educação  

 

Resumo: Este relato de experiência traz a descrição do desenvolvimento de um 
projeto de ensino realizado no Instituto Federal de Goiás – Câmpus Jataí e 
destinado a concluintes do 3º ano. O projeto se baseou nos estudos de Antunes 
(2005; 2009) e no guia de redação do ENEM e apresentou como resultados a 
avaliação satisfatório dos discentes, a necessidade de replanejamento quanto ao 
início e término do projeto e de intensificação de atividades com essa perspectiva 
multidisciplinar. 
 
Palavras-chave: Leitura e escrita. Preparação para o ENEM. Trabalho 

multidisciplinar. 

 

Introdução 

 

O Projeto de Ensino “Laboratório de leitura e (re)escrita múltiplos olhares” 

refere-se a um trabalho extraclasse com discentes de cursos técnicos integrados. 

Esse projeto se justifica, principalmente, porque propõe a complementação, de modo 

multidisciplinar, dos estudos dos discentes, concluintes do Ensino Médio, no que 

tange à leitura e escrita de texto dissertativo-argumentativo.  

O projeto de ensino Múltiplos Olhares: leitura e escrita iniciou no dia 03 de 

maio e encerrou em 09 de junho de 2017. A execução desse projeto proporcionou 

também um momento para a reflexão da prática docente. O trabalho coletivo traz 

contribuições para a formação continuada do docente pelos enfrentamentos que se 
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depara, como visões diferentes de trabalho dos colegas, o confronto de diferentes 

práticas e de áreas de conhecimento. 

 A elaboração de um texto envolve “uma teia de relações, de recursos, de 

estratégias, de operações, de pressupostos, que promovem a sua construção, que 

promovem seus modos de sequenciação, que possibilitam seu desenvolvimento 

temático” (ANTUNES, 2009, p. 51). Essa teia será mais significativa e consistente se 

o escritor for capaz de demonstrar a relevância informativo-contextual de modo 

coeso e coerente. Para o desenvolvimento dessa prática, é necessário um trabalho 

que privilegie a interlocução de diferentes áreas de conhecimento e o discente seja 

estimulado ler e a escrever integrando diferentes conhecimentos. 

 A previsão de escrita e reescrita, no projeto desenvolvido, se amparou em 

Antunes (2005, p. 37) que defende três grandes momentos para a atividade de 

escrever: o planejamento (remoto e próximo), o da escrita propriamente dita e o da 

revisão. Consequentemente, elaborar um texto escrito exige: 

 Leitura, preparação para a escrita; 

 Escrita, tarefa de grafar, de pôr no papel conforme instruções da atividade, 

gênero textual; 

 Revisão, atividade que ultrapassa o momento da primeira versão. 

         Considerando esses três momentos, o projeto buscou oportunizar aos 

participantes discentes e docentes momentos de reflexão e construção de 

conhecimentos de modo partilhado. Os discentes puderam vivenciar a elaboração de 

texto sob o olhar de diferentes disciplinas. Já os docentes puderam experimentar um 

trabalho partilhado. 

O projeto visou, como objetivo geral, contribuir para a formação de um cidadão 

capaz de selecionar conhecimentos de diferentes áreas do conhecimento e 

relacioná-los para a construção de uma leitura consistente do seu entorno social e 

ser capaz de organizar e apresentar, por escrito, essa leitura. Como objetivos 

específicos, se propôs a: 

 

 Ampliar o conhecimento dos discentes em relação ao uso da linguagem para 

o melhor uso das múltiplas fontes de informação e conhecimento; 
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 Possibilitar aos discentes momentos de ensino e aprendizagem para 

elaboração de opiniões e pontos de vista sobre diferentes temas a partir de 

diferentes áreas de conhecimento; 

 Contribuir para a preparação dos discentes para a realização do ENEM. 

 Propiciar aos docentes o desenvolvimento de atividade multidisciplinar. 

          O funcionamento realizou-se no Instituto Federal de Goiás – Câmpus Jataí na 

unidade Riachuelo nas quartas e sextas-feiras, na sala 402 Bloco 500 das 19:00 as 

22:00. 

 

Desenvolvimento 

 

O conteúdo programático contempla 4 (quatro) módulos independentes de 

15h cada. Os conteúdos constituem uma revisão de conteúdos (de linguagem, 

sociologia, história e geografia) e da compreensão das 5 (cinco) competências que 

compõem a matriz de referência para a redação do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). A seguir, apresenta-se um quadro com a síntese desse conteúdo: 

 
Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 

Competência 2 
Compreensão da proposta 
 
Competência 5 
Elaborar proposta de intervenção 
ao problema exposto 

Competência 1 
Domínio da norma 
padrão da língua 
escrita 
 
 

Competência 3 
Capacidade de 
organizar e 
relacionar 
informações 
 

Competência 4 
Construção da 
argumentação 

Conteúdos Conteúdos Conteúdos Conteúdos 

Linguagem 
- Estratégias de leitura 
- Vocabulário 
-Estudo da estrutura da proposta 
(Tema, adequação) 
-Estrutura do texto dissertativo 
argumentativo 

Linguagem 
- Uso correto do 
registro linguístico 
- Acentuação 
- Ortografia 
 

Linguagem 
-Informação/opinião 
- fatos 
- plágio/cópia 
- citação 

Linguagem 
- Coesão 
- Coerência 
 

Tema: A definir pelos professores elaboradores do módulo. 

Áreas 
Linguagem 
Sociologia 

Áreas 
Linguagem 
História 

Áreas 
Linguagem  
Geografia 

Áreas 
Linguagem 
Direito  

 
O discente que cursou todos os módulos recebeu uma declaração contendo 

sua frequência nas aulas do projeto e que cumprir satisfatoriamente as atividades de 
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leitura e escrita propostas. Para os alunos dos cursos técnicos esse tipo de 

documentação é importante para a comprovação de horas atividades 

complementares previstas no regulamento dos cursos técnicos e nos projetos de 

cursos.  

 

 METODOLOGIA 
 
 A organização do trabalho docente será coletiva. Para cada módulo de leitura 

e (re)escrita, dois docentes de áreas distintas compartilharão seus conhecimentos 

para a elaboração, execução e avaliação das atividades. A distribuição das 15h 

(quinze) contemplará o trabalho dos dois docentes da seguinte maneira:  

 

1h30min 4h30min 4h30min 1h30min 1h30min 1h30min 

Introdução 
do módulo 

Prof. 1 Prof. 2 Aplicação de 
proposta de 
redação 

 Correção/Leitura  Entrega das 
correções dos textos 
para os discentes. 

 

 Os textos deverão ser corrigidos pelos dois professores responsáveis pela 

elaboração e execução do módulo. Essas atividades relacionadas ao trabalho 

docente computarão 35h (trinta e cinco). 

   A avaliação dos resultados será realizada mediante verificação quantitativa 

do desempenho discente em cada módulo, com nota mínima de 5,0 (cinco). A 

análise qualitativa desse desempenho, ao longo de todos os módulos, será 

considerada. Caso o discente não alcance a nota mínima, terá a oportunidade de 

reescrita e reavaliação do texto até alcançar a nota mínima. 

       De caráter multidisciplinar, ele contou com a participação de 02 (dois) 

professores colaboradores externos e 03 (três) professores colaboradores internos. 

As aulas foram divididas em 02 (dois) encontros com duração de 04 horas durante 

06 semanas. Os alunos participantes foram dos terceiros anos dos cursos técnicos 

em Edificações e Eletrotécnica, além de alguns dos segundos dos cursos técnicos 

em Manutenção, Edificações, Eletrotécnica - totalizando 40 alunos.  

         A frequência dos alunos foi regular, visto que nas últimas semanas, por causa 

das atividades avaliativas do curso, somente 25 alunos estavam frequentando. 

          



 
 
 
 
 
 
 

5 

 

5 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

 

Considerações Finais 

 

Ao final do projeto foi realizada uma pesquisa entre os alunos, com o intuito 

de saber qual seria a opinião dos mesmos em relação a execução do trabalho, o que 

poderia melhorar. Todos os alunos gostaram do curso, porém pediram para 

aumentar o tempo de execução.             

         Acredita-se que os objetivos foram alcançados, os alunos produziram textos, 

os mesmos eram corrigidos e entregues. Porém, tivemos que reduzir o tempo de 

execução de 03 (três) meses para 01 (um) mês e meio, por causa do projeto 

Recorde que este ano de 2017 irá iniciar em junho, que é outro projeto para revisão 

de conteúdos. Além disso, a falta de professores colaborados foi outro desafio 

enfrentado, pois este projeto visava reunir professores da área de humanas do 

Instituto Federal de Goiás – Câmpus Jataí, mas todos estão com carga-horária alta e 

foram poucos que se disponibilizaram e aceitaram participar, por este motivo 

convidamos colaboradores externos.  

 

Referências 
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A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA NO ENSINO DE MATEMÁTICA 
NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 
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DAMACENA, Magna Poliana de Andrade2 – Prefeitura M. de Jataí 

Agência financiadora: Não há 

Simpósio Temático 03. Teorias e Práticas Pedagógicas em Educação 

 

Resumo: O propósito deste estudo é expor algumas reflexões sobre a importância de 
trabalhar a literatura nas aulas de matemática na alfabetização de Jovens e Adultos, 
partindo de um pressuposto teórico e bibliográfico sobre o tema leitura, literatura e 
educação, visto que o mesmo tem buscado ultrapassar os limites de uma tradição 
arraigada, tendo como ponto de partida o interior do âmbito educacional. Portanto, 
este trabalho busca trazer algumas contribuições para as questões abordadas dentro 
da modalidade de ensino que atende pessoas que não tiveram acesso aos estudos 
no ensino fundamental e médio, na idade adequada. E tem como objetivo propiciar 
atividades que promovam a aprendizagem por meio das obras literárias envolvendo o 
ensino de Matemática na alfabetização de Jovens e Adultos envolvendo a 
interdisciplinaridade. A educação considera a todos em seu processo de 
aprendizagem e desenvolvimento e o conhecimento formado a partir da leitura não é 
um processo que se realiza sozinho, mas em constante parceria entre professor, aluno 
e escola, assim contribuir para a formação de cidadãos críticos, capazes de ler e reler 
o mundo que o cerca. 
 
Palavras-chave: Literatura. Educação. Matemática. 

 

Introdução 

 

Este trabalho tem como objetivo proporcionar aos alunos da alfabetização 

de jovens e adultos, atividades que promovam a aprendizagem por meio das obras 

literárias envolvendo o ensino de Matemática. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

atende pessoas que não tiveram acesso aos estudos na idade adequada. Ela deve 

estar pautada pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n.º 9.394/96 e, em especial, pela 

                                                 
1 Graduada em pedagogia e Especialização em Educação Infantil ambas pela Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí (UFG/REJ), Jataí, Estado de Goiás, professora da rede pública municipal de Jataí, Estado de Goiás. 

anapaula.fertrin@gmail.com 
2 Graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/REJ), Jataí, Estado de Goiás. 

maria@gmail.com 
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Resolução CNE/CEB nº 01/2000 e pelo Parecer 11/2000, que estabelecem Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos. O aluno deve ser 

entendido como ser social que se desenvolve mediante o contato com outros seres 

humanos num processo de interação e socialização. Segundo Libâneo (1994) a 

interação entre professor e aluno deve estar relacionada à atividade que gira em torno 

dos objetivos e do conteúdo da aula. Um aspecto bastante relevante e que deve ser 

enfatizado é a importância do professor no desenvolvimento de atividades e na 

interação entre os alunos, que vá propiciar a aprendizagem. Diante do exposto ele 

afirma que: 

 A interação professor-aluno é um aspecto fundamental da organização da 
“situação didática”, tendo em vista alcançar os objetivos do processo de 
ensino: a transmissão e assimilação dos conhecimentos, hábitos e 
habilidades. (...) ressaltando dois aspectos dessa interação professor-aluno 
no trabalho docente: o aspecto cognoscitivo e o aspecto sócio-emocional (p. 
249).   

 

Percebe-se diante disso que o ensino é fundamental no processo 

intelectual dos alunos, levando-os a adquirir autonomia. 

Este estudo tem como pressuposto uma fundamentação teórica nos 

estudos da linguagem e na área da Educação por meio de uma pesquisa bibliográfica. 

Portanto, o trabalho com as obras literárias se torna uma forma inovadora de incentivar 

o aluno nas leituras diárias não só de língua portuguesa, mas, também envolvendo a 

interdisciplinaridade.  

 

A literatura nas aulas de matemática 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n.º 9.394/96 em seu 

artigo 37 fala que: “a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria”. Diante dessa afirmativa, Rocha (2001) discorre que os estudantes da 

modalidade EJA são oriundos, em boa parte, das camadas populares, que buscam 

por meio da educação uma melhor formação, para ela, esses alunos tiveram pouca 

ou nenhuma experiência escolar na idade certa, no entanto, porém, eles pensam, 

falam e executam diversas atividades por meio de diversas linguagens, inclusive a 

Linguagem Matemática, fazem cálculos mentais, pois estes cálculos estão presentes 
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em sua vida cotidiana e revelam pouca experiência de leitura e escrita. Diante do 

exposto Rocha aponta: 

O ensino de matemática tem ocupado um espaço singular na formação escolar. Cerca 

de 20 % do tempo de permanência de um aluno na escola é dedicado à aprendizagem 

dessa disciplina, assim como, o seu desempenho em matemática tem especial 

importância na definição do seu sucesso ou insucesso escolar, significando para 

muitos, reprovação e abandono da escola (2001, p.22). 
 

Na sala de aula, de acordo com Danyluk (1998), a Linguagem Matemática 

desempenha um papel fundamental, porque nesse ambiente os alunos estão 

constantemente em contato com a Linguagem dos professores, dos colegas e dos 

livros. Apesar do contanto frequente entre os alunos, professores e livros o ensino de 

matemática muitas vezes é trabalhado de forma destorcida da realidade, utilizando 

uma linguagem formal e abstrata com a qual muitos não estão habituados, dificultando 

ainda mais o seu aprendizado. 

                                  A leitura se dá quando há o envolvimento do leitor com aquilo que está sendo 
lido. O ato de ler e de ler a Linguagem Matemática está fundamentado nos 
atos humanos de compreender, de interpretar e de comunicar a experiência 
vivida. Assim, a leitura, quando é compreensão e interpretação, abre para o 
leitor novas possibilidades de compreensão de si, do outro e do mundo 
(DANYLUK, 1998, p. 23). 

 

Quando se exerce o hábito de ler existe uma possibilidade de transformar 

o sujeito, visto que seus atos e pensamentos são modificados pela leitura, pois são 

abertas novas compreensões e o sujeito torna-se capaz de participar de forma crítica, 

ativa e reflexiva do lugar onde vive. Para Danyluk (1998) a Matemática utiliza-se de 

signos para comunicar os significados matemáticos, com isso à leitura ocorre a partir 

da compreensão e da interpretação dos signos e das relações implícitas naquilo que 

é dito matematicamente. Sendo que nesse ato de conhecimento os atos de criticar e 

de transformar se fazem presentes. 

Diante do exposto, percebemos a importância de trabalhar a literatura nas 

aulas de matemática na alfabetização de Jovens e Adultos, fazendo deste ensino algo 

prazeroso, não apenas mais uma disciplina decorativa e cheia de números. De acordo 

com Silva (2012), “à dimensão política, além do conhecimento dos sujeitos jovens e 

adultos deve considerar a importância de que a expressão “jovem e adulto” se 

caracteriza, sim pela idade, mas sobretudo, por se tratar de um grupo 

sicioculturalmente constituído”. 
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De acordo com Rocha (2001), O aluno só será capaz de se apaixonar pela 

leitura se for incentivado a ler, isso ocorre em todas as idades, não apenas na infância, 

que muitos pensam ser a idade necessária para a pessoa desenvolver o gosto pelos 

livros, mas o mesmo deve permanecer na fase adulta, porque se o hábito não 

permanece, o mesmo pode ser esquecido. Ensinar matemática não quer dizer que o 

mesmo deva ser de um modo desarticulado de outras disciplinas e que primeiro o 

aluno precisa aprender a contar, para depois introduzi-lo no mundo literário, esse 

processo pode-se dar de maneira natural e mútua. 

Os alunos consideram a matemática uma disciplina difícil, cheia de teorias 

e símbolos que estão distantes do cotidiano de cada um, o que dificulta uma 

aprendizagem efetiva. Todo estudante de acordo com Zilberman e Silva (2008) “é um 

leitor antes de ser iniciado ao ensino da literatura; “formá-lo”, portanto, significa antes 

de tudo: dar condições para ele descobrir sua convivência” (p. 52). O texto e a escrita 

são os primeiros passos que antecedem a relação do aluno com o mundo literário, 

que está presente em todas as etapas e momentos de sua vida. 

 

Considerações finais 

 

 

É notável que a educação segundo Zilberman e Silva (2008) está sendo 

atingida pelos modismos pedagógicos, que absolutizam as teorias psicológicas e as 

julgam capazes de resolver todos os problemas que a prática pedagógica apresenta. 

Infelizmente esta postura errônea por parte dos profissionais da educação, em 

imaginar que somente nas aulas de português deve ser trabalhada a literatura e que 

nas outras disciplinas a mesma deve ser uma leitura superficial, fragmentada e 

simplificada de tudo, leva o aluno a ler superficialmente os textos, uma vez, que não 

há por parte dos leitores uma verdadeira reflexão sobre os textos lidos, seja literário 

ou teórico. 

O sonho de muitos estudiosos é contribuir para uma escola diferenciada 

com pressupostos teóricos que poderiam dar sustentação a uma educação de 

qualidade, que reconheça e valorize as diferenças que existem entre as pessoas, 
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beneficiando a todas no que diz respeito ao seu desenvolvimento intelectual. De 

acordo com MÉSZÁROS (2002), o ser humano vive num mundo alienado, que o 

impede de realizações e conquistas pessoais, aprisionando-o em uma vida abstrata, 

estranha e ilusória. Se torna um ser sem identidade num país tão rico e diversificado 

de obras literárias. Portanto, a educação considera a todos em seu processo de 

aprendizagem e desenvolvimento, tendo como pressuposto inicial aluno e professor 

na construção desse novo sistema, o conhecimento formado a partir da leitura não é 

um processo que se realiza sozinho, mas em constante parceria entre professor, aluno 

e escola. Diante do exposto, este estudo visa promover uma aprendizagem 

significativa, relacionando os textos em uma ação interdisciplinar, unindo-se em busca 

de uma nova prática educativa. 
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Simpósio Temático 04: Educação, Diversidade, Cultura e Inclusão 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a atuação do Estado 
gestor político no maior genocídio brasileiro, visando abordar os acontecimentos que 
marcaram a história do Hospital Colônia na cidade de Barbacena-MG, por 
aproximadamente 80 anos. Trata-se do chamado “Holocausto Brasileiro”, onde mais 
de 60 mil pessoas perderam suas vidas de forma desumana e cruel. Barbacena 
carrega uma história bastante triste e de superação. A cidade, com tradições 
manicomiais, que, no século XX, chegou a possuir várias instituições psiquiátricas e 
abrigar pessoas em condições precárias. A mesma ficou conhecida nacionalmente na 
década de 1980 devido às denúncias acerca das condições indignas que eram 
oferecidas aos residentes nas instituições psiquiátricas do município. O trabalho 
possui característica de pesquisa qualitativa. O referencial teórico utilizado foi o 
documentário “Holocausto Brasileiro”, produzido pela Jornalista Daniela Arbex, bem 
como o livro de mesmo nome, de sua autoria publicado em 2013 e com o auxílio de 
artigos relacionados ao tema. Os resultados do estudo demonstraram a omissão do 
estado por meio da falta de critério médicos e padronização dos diagnósticos, 
confirmando o descaso e a rejeição para com os pacientes, levando-os a morte. 
 
Palavras-chave: Estado. Holocausto. Barbacena 
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Introdução 

 

 O Hospital Colônia, foi criado em 1903 na cidade de Barbacena, no estado de 

Minas Gerais, hoje atual “Museu da Loucura”. Na década de 1930 esta cidade, que 

em função do grande nosocômio recebia pacientes de todo o estado, foi apelidada de 

“Cidade dos Loucos”.  

No início do século XX a cidade de Barbacena, sediou o maior genocídio da 

história brasileira. Foram mais de 60 mil óbitos registrados desde o início do hospital 

colônia, tal atrocidade foi intitulada de Holocausto brasileiro. Sob a “gestão” do Estado, 

conivência de médicos e funcionários, e omissão da sociedade, milhares de pessoas 

consideradas fora do padrão social estabelecido “pelos ditos normais", eram 

submetidos a condições desumanas. Foram cinco décadas dramáticas, onde “a 

loucura dos chamados normais dizimou, pelo menos duas gerações de inocentes em 

18.250 dias de horror” (ARBEX, 2013, p. 26).  

Esta barbárie foi relatada em 2013 no livro intitulado, “Holocausto Brasileiro”, 

objeto de estudo da disciplina de mestrado, “A Formação Docente na Perspectiva da 

Educação Especial Inclusiva”, do programa de pós-graduação em Educação, da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí. Sem exagerar nas palavras do título 

escolhido, a jornalista Daniela Arbex, por meio de depoimentos de sobreviventes e de 

antigos funcionários, relatou as frequentes atrocidades que ocorriam neste hospital, 

as quais foram comparadas a um campo de concentração nazista. 

Após leituras e debates acerca da história do “holocausto brasileiro” objetiva-

se neste estudo, refletir sobre a atuação do Estado gestor político no maior genocídio 

brasileiro, apontando falhas na gestão política que culminou em milhares de mortes. 

 

Desenvolvimento 

 

A triste história do maior genocídio nacional nos foi apresentada, por meio do 

documentário “Holocausto Brasileiro” e leitura do livro com mesmo título, os quais nos 
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causaram tamanha indignação e perplexidade, principalmente em relação ao tipo de 

gestão criminosa e omissa desenvolvida pelo Estado Brasileiro. Confessamos que a 

leitura do livro não foi tarefa fácil, infelizmente estávamos diante de fotos chocantes, 

que nos provocaram repudia e tremenda vontade de virarmos a página, era preciso 

tomarmos fôlego para continuar lendo os relatos de atrocidades e condições 

desumanas de sobrevivência. Sentíamos incredulidade e angústia ao vermos sujeitos 

usurpados do direito de viver com dignidade. A autora relata o que sentiu uma 

funcionária ao chegar no hospital pela primeira vez: 

 

Nem tinha se refeito de tamanho mal-estar, quando avistou montes de capim 
espalhados pelo chão. Junto ao mato havia seres humanos esquálidos. 
Duzentos e oitenta homens, a maioria nu, rastejavam pelo assoalho branco 
com tozetos pretos em meio à imundície do esgoto aberto que cruzava todo 
o pavilhão. Marlene sentiu vontade de vomitar. Não encontrava sentido em 
tudo aquilo, queria gritar, mas a voz desapareceu da garganta (ARBEX, 2013, 
p.20). 

 

O presente estudo foi realizado em aulas da disciplina “A Formação Docente 

na Perspectiva da Educação Especial Inclusiva” do programa de pós-graduação 

stricto-sensu da Universidade Federal de Goiás (UFG). Optamos por adotar a 

abordagem qualitativa para análise da gestão política do Estado brasileiro em relação 

ao Hospital Psiquiátrico Colônia de Barbacena.  

Nossa opção metodológica foi pela análise documental e bibliográfica, bem 

como análise imagética produzida pelo documentário “Holocausto Brasileiro”. Tanto o 

livro, quanto o documentário nos serviram de instrumentos para coleta de dados. Para 

Gil (2002) a pesquisa bibliográfica também é indispensável nos estudos históricos. Em 

muitas situações, não há outra maneira de conhecer os fatos passados se não com 

base em dados bibliográficos. 

 Foi definido a seguinte questão como objeto de análise: “Em relação às 

pessoas segregadas, marginalizadas e excluídas no Hospital Colônia, rotuladas por 

não se encaixar nos padrões de normalidade e perfeição, faça uma reflexão sobre o 

estado gestor político”.  
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Sendo assim, buscou-se compreender a gestão do Estado, aspecto explanado 

em apresentação oral do respectivo estudo. A maneira pela qual os fatos foram 

relatados tanto no documentário quanto no livro nos fizeram concluir que não há 

culpados isolados para o genocídio de mais de 60.000 internos do Hospital Colônia. 

Estado, agentes públicos e a sociedade foram de forma ativa ou passiva responsáveis 

pela maior violação dos direitos humanos da história do Brasil, que resultou em 

décadas de extermínio e menos de 200 sobreviventes.  

Portanto, concluímos com o presente estudo e análise dos dados uma 

verdadeira falta de gestão do Estado, o que permitiu ao Colônia torna-se um 

verdadeiro depósito de pessoas submetidas a “tratamentos” cruéis e condições 

desumanas de sobrevivência, com a conivência de médicos pela falta de critérios 

médicos e padronização dos diagnósticos, e omissão ou ação de agentes públicos 

confirmando o descaso e a barbárie para com os pacientes, levando-os a morte. 

 

Considerações Finais 

 

Este texto teve por objetivo refletir sobre a atuação do Estado gestor político no 

maior genocídio brasileiro, onde percebe se claramente através da história do Hospital 

Colônia na cidade de Barbacena o descaso social do estado brasileiro para com as 

pessoas em situação de vulnerabilidade. As atrocidades impregnadas aos internos foi 

comparada por Arbex (2013) como o nazismo brasileiro. Soma se a essa 

marginalização e exclusão social o tratamento que outras pessoas também receberam 

do estado que não se preocupa com o bem estar das pessoas  

 

Nesse período, a violência institucionalizada pelos espaços de internamento 
psiquiátrico passou a ser entendida sob a mesma ótica da violência cometida 
contra os presos políticos, os trabalhadores, enfim, os cidadãos de toda a 
espécie. (AMARANTE 2003 citado por BORGES 2017 p.107) 
 

Neste contexto, devido à grande notoriedade pelas denúncias que eram 

realizadas e as imagens de tamanho descaso acometidos aos internos começam a 
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vincular de forma estrondosa na mídia. Conclui se que tal episódio corroborou para a 

criação da reforma psiquiátrica que busca minimizar o sofrimento de doentes mentais 

em espaços como clínicas de internação.  

O uso público e político do espaço e dessas lembranças ligadas a dor e ao 

sofrimento deu origem ao Museu da Loucura, que traz em suas peças expostas 

impregnadas formas subjetivas do que milhares de pessoas viveram ali, 

enclausuradas e sem o mínimo de dignidade. Evidenciado que mesmo após todos os 

massacres acometidos, o museu ainda guarda além de peças artísticas e 

equipamentos utilizados para “tratamento”, formas abstratas de gritos, choros e 

pedidos de socorro que nunca puderam ser ouvidas.  
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Resumo: O trabalho ora proposto busca mostrar as atrocidades cometidas por 
décadas, relatadas pela autora Daniela Arbex em seu livro ―Holocausto Brasileiro‖, 
ocorridas na cidade de Barbacena, em Minas Gerais, no hospital psiquiátrico 
chamado Colônia. O descaso do poder público e a vulnerabilidade social levavam 
várias pessoas ao isolamento e extermínio. Um verdadeiro depósito de pessoas 
segregadas, advindas da própria família e sociedade, de todas as partes do Brasil. 
Hoje, em pleno século XXI, com uma sociedade heterogênea que discute o 
paradigma da inclusão, a história possivelmente seria diferente. Para catalogar esta 
pesquisa recorremos aos seguintes teóricos: Arbex, Bittencourt, Melo. Estes 
registros podem ser encontrados em declarações, artigos e documentários. Assim, 
nossas reflexões apontam para a necessidade de se conhecer um pouco desta 
história triste a fim de nos conscientizar sobre as diferenças humanas. 
 
Palavras-chave: Exclusão. Holocausto. Violência. 

 

Introdução 

 

Este trabalho surgiu ao cursarmos a disciplina ―A Formação Docente na 

Perspectiva da Educação Especial Inclusiva‖, no primeiro semestre de 2017, 

ministrada no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal 

de Goiás, Regional Jataí, após aula referente ao livro ―Holocausto Brasileiro‖, da 

autora Daniela Arbex, e documentário sobre o mesmo tema, momento em que 
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surgiu a seguinte indagação ―Por que há na ação humana resquícios de crueldade 

quando referimo-nos às pessoas em situação de vulnerabilidade social?‖. Tal 

questionamento nos instigou em vários aspectos. 

 O descaso do poder público e da sociedade do século XX às pessoas 

indesejáveis por algum motivo levavam-nas a serem excluídas, segregadas e 

marginalizadas. Na cidade de Barbacena, em Minas Gerais, entre 1903 até por volta 

de 1980, cerca de 60 mil pessoas foram mortas no Hospital psiquiátrico denominado 

Colônia, viveram em um verdadeiro campo de concentração. As pessoas que lá 

viviam chegavam de toda parte do país, tinham suas identidades apagadas e 

permaneciam expostas a humilhações, frio, fome, injeções, tratamento de 

eletrochoques, castigos, enfim, a situações degradantes até a hora da morte.  

O Colônia transformou-se num depósito de pessoas com deficiência, meninas 

grávidas, prostitutas, andarilhos, esposas que eram trocadas por amantes, 

alcoólatras, negros, dentre outras. Tais pessoas foram discriminadas e eram 

forçadas a entregar seus pertences - a única coisa que as unia à vida lá fora - 

ficavam nuas e eram submetidas a práticas como banho coletivo e desinfecção. 

Diante deste cenário identificado, propusemo-nos à pesquisa qualitativa, de 

cunho bibliográfico e documental, sobre as ações humanas excludentes no que se 

refere às situações de vulnerabilidade.  

Ademais, hoje, no Brasil, com uma sociedade heterogênea que luta pelos 

seus direitos, que discute o paradigma da inclusão, em que todos são considerados 

iguais independente de etnia, credo, cor, gênero ou classe social, com base na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Federal de 1988, 

conseguimos suportar tanto sofrimento, sem reclamar pelos nossos direitos? 

 

O cenário aterrorizante do hospital Colônia, em Barbacena-MG, durante quase 

todo século XX. 

 

No livro-reportagem intitulado de ―Holocausto Brasileiro‖, a premiada jornalista 

Daniela Arbex resgata do esquecimento um dos capítulos mais macabros da nossa 

história: a barbárie e a desumanidade praticadas, durante a maior parte do século 

XX. Ao fazê-lo, a autora traz à luz um genocídio cometido, sistematicamente, pelo 



 
 
 
 
 
 
 

3 

 

3

 

CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 

 
CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  

BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 
ISSN: 1982-0186 

 
Estado brasileiro, com a conivência de médicos, funcionários e também da 

população, pois nenhuma violação dos direitos humanos mais básicos se sustenta 

por tanto tempo sem a omissão da sociedade.   

Durante décadas, ninguém ouviu seus gritos. Alguns jornalistas famosos, nos 

anos 60 e 70, fizeram reportagens denunciando os maus tratos. Nenhum deles — 

como fez Daniela Arbex — conseguiu contar a história completa. O que se praticou 

no hospício de Barbacena foi um trágico e cruel genocídio.  

A autora descreve que os pacientes do Colônia às vezes comiam ratos, 

bebiam água do esgoto ou urina, dormiam sobre capim, eram espancados e 

violados. Nas noites geladas da Serra da Mantiqueira, eram deixados ao relento, nus 

ou cobertos apenas por trapos. Pelo menos 30 bebês foram roubados de suas 

mães.  

Alguns morriam de frio, fome e doença. Morriam também de choque. Nos 

períodos de maior lotação, 16 pessoas morriam a cada dia e, ao morrerem, ainda 

davam lucro. Entre 1969 e 1980, contabilizou-se 1.853 corpos de pacientes do 

manicômio vendidos para 17 faculdades de medicina do país, sem que ninguém 

questionasse. Quando houve excesso de cadáveres e o mercado encolheu, os 

corpos foram decompostos em ácido, no pátio do Colônia, diante dos pacientes, 

para que as ossadas pudessem ser comercializadas. Nada se perdeu, exceto a vida. 

Em que pese a Declaração Universal dos Direitos Humanos ter delineado 

os direitos humanos básicos e ter sido adotada pela Organização das Nações 

Unidas e pelo Brasil em 10 de dezembro de 1948, infelizmente, em Barbacena tal 

declaração não tinha voz e nem vez, limitando-se apenas à teoria. 

Estão contidas na referida Declaração, dentre os artigos 2º e 5º, garantias 

relativas à preservação da vida, liberdade e integridade física. Daí podemos concluir 

que houve omissão coletiva, principalmente para satisfazer os interesses da classe 

hegemônica que não importava com o sofrimento alheio. 

 

Os resquícios de crueldade nas ações humanas diante de situações de 

vulnerabilidade social 
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O processo de exclusão da sociedade começou lá na antiguidade, na Idade 

Média, que perdurou entre os séculos V e XV. As barbáries, atrocidades, torturas se 

intensificaram nesse período e as amputações de membros, língua, olhos, queima 

de pessoas a fogo, além das mais variadas formas de crueldade eram a principal 

atração para a sociedade desse período. (BITTENCOURT, 2004).  

Os problemas desencadeados historicamente, a exemplo do ocorrido em 

Barbacena-MG, se tornaram, de fato, uma série de outros problemas, tornando-se 

perceptíveis para todos os que vivem na mesma conjuntura social.  

Além disso, a fragilidade e vulnerabilidade as quais os indivíduos estiveram e 

estão expostos, desde a deficiência, a pobreza, a exclusão social, a violência 

doméstica, podem gerar resquícios de crueldade, e, consequentemente, influenciar 

e acarretar sérias complicações nos seus comportamentos. Tais pessoas, 

geralmente, encontram-se num lugar mais suscetível à violência direta e/ou à 

violação de seus direitos.  

Noutro giro, quanto ao aspecto filosófico, nos dizeres de Igor Alves de Melo,  

embora não haja uma consenso sobre a causa da crueldade, 

 
hoje, para Nietzsche, a crueldade se expressa como resquício de uma 
antiguidade grosseira. Mais uma vez, vemos que ele não distingue 
fenômenos culturais de seu respectivo desenvolvimento fisiológico humano. 
Numa palavra, homens cruéis seriam atualmente homens atrasados. 
(MELO,2014,p.14) 
 

O autor menciona ainda que ―homens cruéis correspondem a estágios 

remanescentes de culturas passadas‖, culturas estas que são mentalmente 

atrasadas, como afirma Nietzsche, citado por ele (MELO, 2014, p.13). 

Como se vê, definir crueldade e vulnerabilidade social é mais do que um 

exercício intelectual. A partir disso, pode-se compreender os desafios e tensões que 

se colocam para as políticas sociais, no sentido de se efetivarem numa perspectiva 

proativa, preventiva e protetiva.  

 

Considerações Finais 

 

  As grandes denúncias inseridas no presente, ainda que suas causas 

remontem a um passado mais ou menos distante, repercutem diretamente no 
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momento atual e justificam sua divulgação. ―Holocausto Brasileiro‖ vai ao encontro 

desta prerrogativa. Os poucos sobreviventes deste trágico período não estão 

reivindicando agora os traumas e maus-tratos que sofreram no Colônia décadas 

atrás, mas ganham voz através da memória e, ainda que tardiamente, conquistam 

alguma justiça, respeito, compaixão e reverência às suas histórias. 

         A memória configura-se como um elemento significativo para reconstrução da 

história dos internos de Barbacena. Ao retirar o pretérito da zona sombria do não 

dito e lhe dar voz, a atividade jornalística considera a memória como um critério 

relevante e primordial na construção e elaboração das reportagens que pretendam 

inspirar no presente alguma forma de denúncia ou reflexão.  Então, “por que há 

resquícios de crueldade quando referimo-nos às pessoas em situação de 

vulnerabilidade social?” Infelizmente, as pessoas ditas ―normais‖ sentem uma 

enorme dificuldade em lidar com o diferente em todos os âmbitos.  

Assim, essa pesquisa visa despertar a conscientização a respeito das 

diferenças humanas para instigar a compreensão do mundo e representação dos 

anseios mais nobres do homem, para que atrocidades como essa não se repitam.  
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Resumo: Com o objetivo de conhecer a atuação do Pedagogo em espaços não 
escolares, foi proposto um estágio diferenciado para as acadêmicas do curso de 
Pedagogia – Licenciatura do ISEAR, onde fomos direcionadas a uma instituição que 
recebe crianças de quatro a doze anos de idade, encaminhadas pela Assistência 
Social local. Essa pesquisa foi executada em sete semanas, íamos uma vez por 
semana e trabalhávamos com cerca de noventa crianças, divididas em turmas de 
vinte e cinco crianças, de acordo com a faixa etária. Cada turma ficava cinqüenta 
minutos em nossas oficinas. Buscamos nos fundamentar na autora que defende 
essa prática em espaços não escolares Selma Garrido Pimenta, e em outros autores 
como Maurice Tardif e Donald Woods Winnicott. Ressaltamos a importância do 
estágio em espaços não escolares, pois tivemos a oportunidade de vivenciar quão 
grande e importante é o papel do Pedagogo nesses espaços, vimos que faz toda a 
diferença para os envolvidos na pesquisa. Atentaremos também para o despertar 
tanto de outras faculdades, quanto para outras instituições aderirem à esse estágio 
diferenciado que tráz grandes benefícios a todos, tantos a nós acadêmicos, quanto 
aos envolvidos e às instituições. 
 
Palavras-chave: Pesquisa. Planejamento. Espaço não escolares.  

 

Introdução 

 

Esse trabalho trata do relato de experiência do estágio IV. No 1º semestre de 

2017, o ISEAR, começou a trabalhar com uma proposta diferente no que se diz 
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respeito ao Estágio no curso de Pedagogia – Licenciatura. Os estágios nos 

semestres anteriores eram todos realizados em escolas, ou seja, em ambientes 

escolares. A proposta desse semestre foi da atuação do pedagogo em espaços não 

escolares, nós acadêmicos do 6º período, tivemos a oportunidade de vivenciar esse 

outro lado da Pedagogia. Sempre ouvimos falar da atuação do pedagogo em 

espaços não escolares, porém, víamos como sendo uma proposta muito fora da 

nossa realidade, e o Estágio nos proporcionou vivenciarmos essa situação e nos 

mostrou o quanto é importante e enriquecedor o papel do pedagogo fora da escola 

também. 

Nossa turma foi dividida em grupos de cinco integrantes e encaminhadas às 

instituições que são atendidas pela Assistência Social. O nosso grupo foi 

encaminhado para a Associação Joanna de Angelis (AJA), que recebe crianças e 

adolescentes encaminhados pela Assistência Social. A AJA funciona em dois turnos: 

matutino e vespertino, atende cerca de noventa crianças por turno, que são dividas 

em turmas de acordo com a faixa etária. Oferece várias oficinas, como música, 

canto, tapeçaria, pintura, informática e uma brinquedoteca. Destacamos que as 

crianças fazem rodízios a cada cinquenta minutos para participarem dessas oficinas.  

Durante a nossa primeira visita, fomos recebidas e atendidas pela gestora da 

AJA, e durante a nossa conversa nos relatou que a instituição, por conta da troca do 

mandato político, estava no momento sem a oficina de matemática. Foi aí que vimos 

onde nós poderíamos nos encaixar e a oportunidade de trabalhar com o lúdico uma 

disciplina tão temida e rejeitada por todas as crianças. 

 

Referencial teórico 

 

Segundo Pimenta, o estágio supervisionado é uma oportunidade de o 

acadêmico obter uma relação próxima e realista com o ambiente que envolve o 

cotidiano de um professor e, a partir desta experiência começarão a se 

compreenderem como futuros professores/educadores, enfrentando o desafio de 

lidar  com linguagens e saberes distintos do seu meio, mais acessível à criança. 

(PIMENTA, 1997). 
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Quando falamos de matemática, falamos de raciocínio lógico, rápido, 

entretanto, para isso é preciso ensinar a criança a pensar. Propondo os jogos, 

estimulando o raciocínio e consequentemente a resolução do problema proposto por 

meio de uma forma prazerosa e divertida, que após resolver um problema, pedirá 

outro, e assim melhorará cada vez mais o seu raciocínio. 

O lúdico veio para facilitar o processo de aprendizagem das crianças, pois 

com o mesmo, elas se expressam, interagem, aprendem e se socializam, a esse 

respeito (Winnicott 1975, p.63) afirma que 

A brincadeira é a melhor maneira das crianças comunicarem, ou seja, um 
instrumento que elas possuem para relacionarem com outras crianças. 
Brincando a criança aprende sobre o mundo que a cerca e tem a 
oportunidade de procurar a melhor forma de integrarem ao mundo, que já 
encontrava pronto ao nascerem. 

 

E assim fizemos, pesquisamos, planejamos, desenvolvemos e executamos 

divertidas oficinas de matemática, da forma mais lúdica possível, considerando a 

realidade local. 

 

Metodologia 

 

De acordo com os regimentos da faculdade, que regulamentam os estágios, 

essa pesquisa se organizou no primeiro semestre de 2017. A turma foi organizada 

em grupos de cinco integrantes e o estágio aconteceu uma vez por semana, com 

duração de 4hs cada. Foram realizadas sete visitas, sendo a primeira na data de 

08/03/2017, e ficamos duas sem irmos a campo (período destinado para o 

planejamento das oficinas). As oficinas aconteceram uma a cada semana, sendo 

que a cada oficina havia uma acadêmica responsável pelo planejamento e por 

conduzir as atividades, onde as demais também tinham que estar juntas, para a 

colaboração na execução. A culminância do projeto aconteceu na data de 

10/05/2017. Todas as oficinas foram voltadas para a matemática, tendo como 

objetivos a cooperação, convívio e respeito às diferenças e raciocínio lógico. 

Ao término de cada oficina, realizávamos um relatório, descrevendo detalhes 

e relatando o que foi positivo, negativo e o que ficou de aprendizado. Ressaltamos 
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que os relatórios e observações foram nossos instrumentos de coleta de dados para 

essa pesquisa. 

De acordo com Pimenta (1997), o estágio é um campo de pesquisa, a 

pesquisa trata-se de uma oportunidade para conhecer e identificar conhecimentos 

científicos, e fazer uma relação do conhecimento do senso comum com o 

conhecimento científico. Para Tardif (2002), o estágio supervisionado constitui uma 

das etapas mais importantes na vida acadêmica dos alunos de licenciatura.  

A formação que recebemos até aqui nos deu condições e segurança de 

estarmos nesses espaços com equilíbrio. Antes do estágio estávamos ansiosas e 

inseguras, porque até então nós não conhecíamos esse área de trabalho, e foi um 

período de adaptação, e que após o estágio na AJA, nós nos sentimos aptas e 

capazes para mais projetos e pesquisas. 

 

Resultados e discussão 

 

Para o campo de estágio, embora a legislação diga que a educação em 

espaços não escolares é legítima, nós encontramos espaços não escolares sem 

educadores/pedagogos. Em nosso campo de pesquisa identificamos que havia um 

pedagogo exercendo atividades na coordenação. O estágio nos deu a oportunidade 

de conhecer a comunidade local, onde ficou explícita a linguagem das crianças que 

frequentam a AJA. Percebemos nas crianças uma grande dificuldade em lidar com a 

frustração, pois quando estavam ganhando, estava tudo bem, porém se 

começassem à perder, voltavam atrás no combinado e regras que combinamos 

antes das atividades. Percebemos também, que após um feriado prolongado, onde 

ficaram cinco dias sem frequentar a AJA, as crianças voltaram mais agitadas e 

rebeldes, com um linguajar “mais pesado”, e muitas vezes relatando experiências 

vividas nada fáceis e normais, tais como, uso de bebidas, entorpecentes, briga entre 

os pais, (ou mãe com padrasto, ou pai com madrasta), prostituição, roubos, e visitas 

da polícia militar. Notamos que há uma grande dificuldade na compreensão das 

quatro operações matemáticas, principalmente da multiplicação e divisão, por mais 

simples que sejam elas, tem dificuldades.  
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Então diante de todo esse contexto, identificamos a necessidade do 

pedagogo nesses espaços não escolares, justamente para dar esse suporte nas 

instituições sociais. Identificamos a deficiência na nossa formação de professores, 

de trabalho nessa realidade e afirmamos que esse estágio nos deu outra visão e 

amadurecimento no quesito “ a atuação do pedagogo em espaço não escolares”. 

 

Considerações finais 

 

Esse trabalho foi uma experiência significativa em nossa vida profissional, e 

que a partir dessa realidade, indicamos outras experiências como essa para outras 

instituições que identifiquem essa deficiência, ou outras deficiências, e que também 

indiquem outras pesquisas. 

O estágio tráz outras oportunidades além de experiências, pois diante da 

realidade, podemos encontrar novos horizontes e afinidades além da sala de aula. A 

pedagogia em espaços não escolares é desafiadora, prazerosa e  envolvente, além 

de ser muito gratificante, pois não tem preço ver o amadurecimento e a evolução das 

crianças após a execução do nosso projeto. 

Acreditamos que outras faculdades deveriam apostar nesse campo de 

estágio, pois iniciamos esse estágio uma pessoa e encerramos outra, totalmente 

diferente. Afirmamos que foi um período de grande aprendizado (social e 

profissional) e amadurecimento, que será acrescentado em nossa bagagem 

profissional com muito orgulho, satisfação e gratidão. 
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Resumo:  As mudanças ocorridas na educação de surdos nas últimas décadas têm 
exigido ações de ensino e aprendizagem que promovam a interação entre alunos 
surdos e ouvintes. Para tanto, o trabalho utilizou como refetrencial teórico os 
documentos oficiais que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais, bem como os 
autores FELIPE; MONTEIRO (2007) e SOARES  (2001).  Nesse sentido, o presente 
artigo descreve os resultados de uma ação pedagógica que teve por objetivo 
estimular a alfabetização e letramento na Língua Brasileira de Sinais e Língua 
portuguesa escrita a partir do gênero textual receitas culinárias. As ações foram 
desenvolvidas na turma do 3°Ano A vespertino, do Ensino Fundamental, na Escola 
Municipal Profª Isabel Franco, no terceiro bimestre letivo do ano de 2014 em Jataí-
GO. Como resultado das atividades obteve-se inúmeras receitas culinárias que nos 
permitiu inferir que o envolvimento dos alunos nas atividades propostas propiciou 
momentos de escrita espontânea, bem como a organização de ideias e 
sistematização de conhecimentos adquiridos. O estudo apresentado permitiu 
também que os alunos pudessem socializar conhecimentos do dia-a-dia de forma 
que houvesse interação na comunicação, tanto da Língua Brasileira de Sinais – 
Libras, quanto da língua portuguesa escrita.   
 
Palavras-chave: Surdo. Libras. Letramento.  
 

Introdução 

Sabe-se que, durante o processo de ensino e aprendizagem é importante que 

as atividades sejam significativas e contextualizadas de modo que permita, tanto à 

criança surda quanto à ouvinte, criar e testar hipóteses, estratégias de leitura e 

escrita, bem como de compreensão do ensino, que permitam um saber que vai pra 

além da sala de aula, ou seja, pra vida.  Partindo dessa premissa, a realização do 

presente estudo justifica-se pelas demandas encontradas na instituição escolar e 
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pelas mudanças significativas na educação de surdos nas duas últimas décadas 

principalmente, relacionadas a organização educacional e escolar, em consonância 

com o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 

10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais 

(BRASIL, 2005).  

O presente estudo teve por objetivo estimular a alfabetização e letramento na 

Língua Brasileira de Sinais e Língua portuguesa a partir do gênero textual receitas 

culinárias.  

 

Fundamentação Teórica 

Durante décadas, o surdo foi privado de utilizar gestos, sinais, porque o que 

era considerado normal para ser aceito na sociedade, seria falar. Decorre daí que, 

transpor essa barreira da comunicação entre surdos e ouvintes implicaria superar as 

diferenças e o individualismo e, descobrir que na interação entre a língua de sinais 

(LIBRAS) e a língua oral/escrita, a comunicação de fato acontece. Após inúmeras 

tentativas para oralizar os surdos, percebeu-se que existia outra possibilidade, já 

utilizada por alguns educadores há anos atrás: os sinais. Contudo, a oralidade para 

o surdo era (e ainda é) algo muito difícil, devendo-se então tornar a comunicação 

mais acessível, ou seja, o uso de recursos visuais por meio da língua de sinais – 

Libras, reconhecida no Brasil como Língua oficial da comunidade surda. Nesse 

contexto, a Língua Brasileira de Sinais – Libras é uma das línguas faladas no Brasil 

e já obteve o reconhecimento oficial do governo brasileiro pela Lei 10.436/2002 

(FELIPE; MONTEIRO, 2007).  

Diante da realidade observada e a importância da aquisição da Libras, na 

forma sinalizada e escrita, e da aquisição da leitura e da escrita da Língua 

Portuguesa, percebe-se que ainda há muito para ser feito e refletido sobre esse 

assunto. Ao professor deve ser ofertados materiais das etapas do Letramento e do 

contato com diversos textos para, posteriormente, desenvolverem atividades que 

aprimorem no aluno surdo/ouvinte a capacidade de leitura, escrita e interpretação e, 

assim, compreenderem o valor social da escrita. Pelo Letramento percebemos que é 

possível trabalhar de forma contextualizada, tornando o ensino dos alunos surdos e 
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ouvinte mais significativos, de modo que os alunos estabeleçam relação com os 

conteúdos abordados no âmbito escolar e em casa, com a família. 

     Nesse contexto, como bem atesta Soares (2001 p.18), Letramento resulta "[...] da 

ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que 

adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado 

da escrita". Em conformidade aos aspectos apontados acima, não basta o indivíduo 

ser alfabetizado, é preciso ser letrado. Ainda, em consonância com o autor, o termo 

"letrado é usado para caracterizar a pessoa que além de saber ler e escrever faz uso 

frequente e competente da leitura e escrita" (SOARES, 2001, p.36). O letramento 

está para além do contexto escolar, chega às famílias, à sociedade, enfim, à vida da 

criança e todo o meio a qual está inserida. Contudo, é importante ressaltar que, para 

que o Letramento se concretize, é imprescindível o trabalho de todos os envolvidos 

no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, alunos (surdos e ouvintes), 

professores, intérpretes, escola como um todo e, principalmente os familiares.  

 

Metodologia 

          O trabalho foi realizado na turma do 3°Ano do Ensino Fundamental, na Escola 

Municipal Profª Isabel Franco, no ano letivo de 2014. Ao atender ao cronograma 

proposto pela Secretaria Municipal de Educação idealizou um trabalho cujo tema 

consistia no gênero textual “Receitas Culinárias”. Ao ser definido o tema, considerou-

se também a possibilidade de incentivar os alunos, surdos e ouvintes, a obter 

hábitos alimentares saudáveis, o que permitiu desenvolver uma diversidade de 

atividades referentes à leitura, escrita e cálculos, dentro de um contexto vivenciado 

na realidade dos alunos. As atividades seguiram as seguintes etapas: 1) Na sala, 

pesquisou-se em jornais e revistas outras receitas culinárias, para que os alunos 

pudessem recortar e colar em papel sulfite, em tamanho padronizado para posterior 

exposição. 2) Trabalhou-se com o texto (receita), a ortografia das palavras: Iniciadas 

com vogais; Iniciadas com consoantes; Ordem alfabética; Separação de sílabas; 

Formação de frases com determinadas palavras; Nomeação de figuras referentes a 

receita escolhida. 3) Confecção do livro de receita. 

Resultados e discussão 
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Os textos instrucionais, receitas culinárias, possibilitaram diversas situações 

de ensino e aprendizagem uma vez que, estes estão presentes no cotidiano de 

todos os alunos, sejam eles surdos ou ouvintes. Esses textos, além de serem de 

circulação corrente em diferentes classes sociais, também contribui para o 

desenvolvimento de atividades propícias no processo de ensino e aprendizagem da 

Libras como a primeira língua (L1)  e, consequentemente a leitura e escrita da língua 

portuguesa como a 2˚ língua (L2).  

A produção escrita foi estimulada na organização das receitas. Inicialmente 

apresentou a idéia do projeto para turma, solicitando a eles que, trouxessem de casa 

receitas de suas preferências. Para tanto, selecionou-se algumas receitas para o 

trabalho na sala de aula. Num segundo momento, ocorreu a interação e socialização 

das receitas entre os colegas de sala, seguidas de atividades pedagógicas de 

leitura, escrita e cálculos matemáticos, como também envolvendo os diversos 

componentes curriculares, referentes ao tema proposto. Por fim, efetivou-se a 

comunicação em libras, bem como o processo da leitura, escrita e reescrita das 

receitas selecionadas pelos alunos, resultando como produto final o livro.  

Outro fator que compôs o resultado desse trabalho foi o uso das novas 

tecnologias, bem como na utilização do laboratório de informática para leitura 

informativa, permitindo a criança o acesso ao computador, a informática, aos 

recursos e universo das novas mídias. É importante ressaltar que, dentre as muitas 

possibilidades de trabalhar a leitura e escrita, optou-se por desenvolver um projeto 

interdisciplinar, permeando as demais disciplinas. 

  Nesse trabalho, foram incentivadas a compreensão e a observação dos 

aspectos textuais por meio de registros escritos e digitados. As atividades foram 

propostas para serem desenvolvidas, ora individualmente, ora em duplas, na sala de 

aula ou de informática, de acordo com as necessidades da turma e da demanda 

curricular. Como produto final desse trabalho, realizou-se a confecção do livro de 

receitas culinárias.  Com relação a confecção da capa do mesmo, utilizou-se como 

recurso, o auxílio do computador (na impressão receitas e imagens selecionadas) e 

manualmente (na pintura e reescrita das receitas no caderno). Ainda, juntamente 

com os alunos, fez-se o agrupamento das páginas das receitas impressas e 
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reescritas para finalização do livro. Outro fator, presente no processo de elaboração 

foi a escolha de receitas para preparo e degustação pela turma. Ao final do projeto, 

promoveu-se um lanche coletivo com algumas das receitas trabalhadas em sala.  

As atividades permitiram a interação entre os pares, ou seja, o envolvimento 

dos alunos empenhados na preparação do livro; na socialização da aluna surda com 

os demais colegas, na medida em que juntos, desenvolveram uma comunicação 

usada pelas pessoas com surdez, (exemplo chocolate, manteiga, leite, ovos, farinha, 

entre outros); ampliação de vocabulário, na aquisição da língua portuguesa escrita e 

no trabalho interdisciplinar.  No decorrer das atividades pedagógicas com a turma, 

buscou-se um trabalho de inclusão, ou seja, possibilitou uma maior interação e 

socialização da aluna surda com os demais colegas. 

 

Considerações Finais 

O resultado apresentado nos permitiu inferir que o envolvimento dos alunos 

nas atividades propostas propiciou momentos de escrita espontânea, bem como a 

organização de ideias e sistematização de conhecimentos adquiridos. O estudo 

apresentado permitiu também que os alunos pudessem socializar conhecimentos do 

dia-a-dia de forma que houvesse interação na comunicação, tanto da Língua 

Brasileira de Sinais – Libras, quanto da língua portuguesa escrita.   
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Resumo: É função dos cursos de licenciaturas garantir uma boa formação 
profissional daqueles que vão atuar na educação básica.  Sendo da maior 
relevância. O estudo é um relato de experiência realizado junto ao Núcleo de 
Acessibilidade e Inclusão, que tem como função atender estudantes com deficiência 
no ensino superior. Problema: Quais são as maiores contribuições do trabalho do 
monitor para a formação do futuro docente? Objetivos: demonstrar a importância da 
monitoria na graduação como forma de preparação para a docência; relatar as 
experiências vivenciadas no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão; conhecer 
contribuições da monitoria para a formação docente nos cursos de graduação; 
identificar as contribuições pedagógicas desenvolvidas pelo Núcleo de 
Acessibilidade junto aos estudantes com deficiência matriculados na universidade. 
Os resultados nos mostraram que a monitoria é uma das ações mais importantes no 
ensino superior, uma vez que além de contribuir para a formação dos novos 
docentes, também colaboram para o atendimento dos estudantes com deficiência 
que frequentam o ensino superior. As considerações que chegamos são as de que é 
muito importante tanto para o docente em formação, quanto para os estudantes o 
acompanhamento do trabalho da monitoria para suas atividades acadêmicas. 
 
Palavras-chave: Monitoria. Formação de professores. Estudantes com deficiência. 

 

Introdução 

 

O presente estudo tem como tema central o trabalho do monitor como 

experiência em sua futura docência. Para tanto, nosso principal objetivo foi 

demonstrar a importância da monitoria na graduação como forma de preparação 

para a docência, e também relatar as experiências vivenciadas no Núcleo de 
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Acessibilidade e Inclusão (NAI) da Universidade Federal de Goiás (UFG)/Regional 

Jataí. 

No decorrer de dois anos atuando no NAI, tivemos a oportunidade de 

acompanhar e conviver as mais diferentes deficiências. Devemos ressaltar que 

essas deficiências várias, como: deficiência visual, auditiva, física e intelectual. Ao 

propor a realização desse relato de experiência, considerando que o trabalho de 

monitoria se configura no espaço universitário como um dos mais relevantes, o 

problema da nossa investigação reflexiva foi: quais são as maiores contribuições do 

trabalho do monitor para a formação do futuro docente? 

Os objetivos do estudo foram: conhecer e descrever quais são as principais 

contribuições da monitoria para a formação docente nos cursos de graduação; 

Identificar as principais contribuições pedagógicas desenvolvidas pelo NAI junto aos 

estudantes com deficiência matriculados na universidade. 

O texto conta com fundamentação teórica no qual são mostrados os 

pressupostos que norteiam o trabalho, metodologia, discussão dos resultados no 

qual apresentamos os frutos do trabalho da monitoria junto ao NAI, considerações 

finais e referências.   

  

Fundamentação teórica 

 

      Como já dissemos, o estudo tem caráter de ser um relato de experiência 

sobre meu trabalho enquanto monitora junto ao NAI pela UFG/Regional Jataí, no 

qual sou acadêmica do curso de Pedagogia. Para melhor compreensão do leitor, 

farei uma discursão do que seja o trabalho do monitor e qual a contribuição da 

monitoria para o futuro professor. Neste sentido, é importante ressaltar que a 

monitoria é um ato de aprender a profissão. Segundo Nascimento e Barletta (2011) a 

monitoria durante a graduação, é entendida como atividade de apoio, bem como, 

oportunidade de o professor iniciante aprender sobre como exercer a profissão, pois, 

proporciona possibilidades de aprofundamento sobre o conteúdo da disciplina e 

também da prática pedagógica contribuindo para sua formação. Assim sendo 

segundo os autores já citados na (02) “[...] o processo de formação docente se 
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constitui e é constituído pelos atos de ensinar e de aprender, assim, apesar do papel 

primário do docente ser entendido como apenas de ensino, este também aprende,   

O processo de aprendizagem deve ser contínuo, sendo desenvolvidos em 

diversos espaços para que se tenham conhecimentos relativos a contextos sociais, 

culturais, educacionais e profissionais, pois, um bom professor tem que possuir três 

aspectos básicos: o conhecimento adquirido por meio da leitura, as vivências 

práticas e também a percepção de refletir sobre sua atuação docente. Portanto, 

estou de acordo com Silva e Santos (2015, p.2) quando apontam que a “[...] 

monitoria possibilita o aluno experimentar e vivenciar a formação para o futuro 

docente, participando da construção da disciplina e sua execução. Essa vivência 

tornou-se um privilégio aos alunos aprovados”, pois, o futuro docente terá a certeza 

de estará no caminho certo, ou seja, de que fara o seu trabalho com mais dedicação 

e competência tendo um compromisso com seu público e com a formação social 

deste, a monitoria carrega em si esse objetivo que para nós é o mais importante dar 

ao docente iniciante "bagagem" de como proceder ao ajudar uma pessoa com 

dificuldades em aprender um conteúdo. 

 

Metodologia  

 

A opção metodológica que utilizamos na realização desse estudo reflexivo foi 

a pesquisa qualitativa. Para tanto, apoiando-nos em referenciais bibliográficos e 

documentais. Assim, lançamos mão de Lüdke e André (1986 p. 11), ao afirmarem 

que “a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e 

o pesquisador como seu principal instrumento". O trabalho é um relato de 

experiência desenvolvido no NAI no período letivo de 2016 e 2017, com finalidade 

de proporcionar um melhor atendimento aos estudantes com deficiência na 

universidade, e também, aos envolvidos neste trabalho uma vez que autora e 

coautor se envolveram no trabalho desempenhado junto ao NAI, com empenho e 

dedicação par atender a todas as pessoas com alguma deficiência, que estão 

matriculadas na universidade e os que procuram o Núcleo para serem atendidos 

pedagogicamente. 
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Resultados e discussão 

 

 Como resultados do trabalho desenvolvido junto ao NAI, obtivemos um 

aprendizado ricamente no sentido de ter convido com várias deficiências, tais como: 

auditiva, física e visual no qual nos levou a refletir como a inclusão destes 

estudantes vem sendo discutidas no meio acadêmico, e o quanto é necessário 

essas discussões no campo educacional e em cursos de licenciaturas, uma vez que 

os futuros docentes terão seu público bem diversificado, tendo o contato com vários 

estudantes com necessidades especiais.  

  O estudo desenvolvido junto ao NAI é de fundamental importância para que 

os cursos pensem e dialoguem sobre a inclusão de estudantes no ensino superior. 

Neste sentido, é necessário ressaltar que de acordo com a Lei nº 13. 146, de 6 de 

julho de 2015 (BRASIL, 2015) em seu capitulo VI, artigo 27, assevera que a 

educação é um direito da pessoa com deficiência em todos os níveis de ensino por 

toda a vida, sendo garantido o máximo desenvolvimento possível de suas 

habilidades. Nesse sentido, pensamos que o trabalho junto ao NAI como monitora, é 

de muito aprendizado e de novas descobertas, uma vez que o coordenador do 

Núcleo nos dá um grande exemplo ao mostrar com sua própria vivência, que é 

possível todos terem espaço na educação e que ninguém é menos capaz por ser 

deficiente. O aprendizado que a monitora obteve foi muito além do trabalho, pois, a 

mesma aprendeu sobre a inclusão dos estudantes no ensino regular e, como cada 

deficiência deve ser trabalhada na escola para que se atendam aos requisitos 

descritos na Lei. 

 

Considerações Finais 

 

Pensar em inclusão é uma realidade recente, e necessária. E o trabalho no 

NAI me mostrou justamente que a inclusão é pertinente, principalmente na 

universidade, pois, é nela que são formados os professores que atuarão nos outros 

níveis de ensino. Também, contribuiu para que tivéssemos certeza que a monitoria é 

a preparação para docência, uma vez que proporciona o contato direto com os 
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estudantes com necessidades educacionais especiais, e também, a oportunidade de 

levar os conhecimentos adquiridos para a sala de aula no momento futuro. O NAI na 

universidade da qual faço parte, é um começo para que essa discussão tão 

necessária comece e, façam com que os docentes que dela fazem parte comecem a 

ter um novo olhar para além dos muros da escola que exclui, ao invés de incluir. 

Para os estudantes, é a oportunidade de conhecer sobre o assunto e aprender com 

as ações desenvolvidas pelo Núcleo, de como devemos oportunizar a permanência 

da pessoa com deficiência no ensino, dando a ela, subsídios para seu 

desenvolvimento com equidade e respeito a sua subjetividade e nível de 

desenvolvimento, pois a nosso ver a escola deveria incluir por vontade própria e não 

por uma obrigação. Porém, já é um avanço termos leis que garantam a entrada dos 

estudantes nas escolas. Entretanto, vejo que a permanência dependerá de como 

esse estudante é tratado dentro da instituição. Este ponto dependerá da formação 

que o docente teve ao longo de sua vida acadêmica. 
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Resumo: A escola é um lugar não só de reprodução social, mas principalmente da 
constituição dos sujeitos e de como estes compreendem a sociedade. Dentre as 
diversas dimensões humanas a escola não pode ignorar a sexualidade, por ser 
presença marcante no âmbito educacional. Trata-se de uma pesquisa que tem por 
objetivo desvelar as vivências e experiências educativas que foram e são vividas por 
professor@s homossexuais no âmbito educacional. O percurso metodológico 
aproxima-se do método fenomenológico (CASTRO, 2013; BICUDO, 2011; 
MOREIRA, 2004), recorrendo a abordagem qualitativa (BICUDO, 2011; FLICK, 
2009), a pesquisa exploratória (GIL, 2002), utilizando-se como procedimento a 
pesquisa bibliográfica e empírica. O aporte teórico apoia-se em Furlani (2007); Louro 
(1997); Santos; Araújo (2009) entre outros. Espera-se que a pesquisa possa 
colaborar na construção de um debate propositivo que conduza ao entendimento de 
questões emergentes, mas que por falta de amadurecimento de uns ou a firme 
convicção conceitual e ideológica de outros, permanecem silenciadas, 
principalmente no campo educacional. 
 
Palavras-chave: Diversidade e sexualidade. Docentes homossexuais. Educação. 

 

Introdução 

 

A docência tem sido objeto de estudo de diversas pesquisas acadêmicas sob 

a perspectiva de formação, métodos, teorias, didáticas, entre outras. Nos estudos 

que contemplam a formação e a prática do professor verifica-se que a docência 

torna-se resultado dos inúmeros elementos que compõe o indivíduo, merecendo 
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destaque sua história de vida e, por conseguinte, seu lugar social. Se é verdade que 

a atividade docente apresenta-se como amálgama das vivências e experiências que 

constitui o sujeito docente, não se pode ignorar que seu reconhecimento enquanto 

ser social, perpassa por questões de foro íntimo, como é o caso de suas convicções 

religiosas e sua sexualidade. 

Reconhecemos que as questões referentes à sexualidade permanecem 

silenciadas pelas diversas instituições. Em que pese o constante debate que se 

inflama nas redes sociais, na grande mídia e nos mais diversos segmentos sociais, 

emerge a luta pelo direito de minorias que sempre foram consideradas a margem de 

um modelo único, heteronormativo em que o sexo biológico determina o sujeito e os 

papéis que cada indivíduo (masculino ou feminino) dever exercer socialmente. 

“Papéis seriam, basicamente, padrões ou regras arbitrárias que uma sociedade 

estabelece para seus membros e que definem seus comportamentos, suas roupas, 

seus modos de se relacionar ou de se portar” (LOURO, 1997, p. 24) 

Assim, a homoafetividade é uma realidade que causa constrangimento social. 

Partese do pressuposto que os (pré) conceitos de alguns ultrapassam a intimidade 

de outros e essa invasão modifica a posição social, inclusive do olhar do sujeito 

sobre si. Sendo uma realidade social, o (pré) conceito tem produzido um cenário de 

constante agressão aos homossexuais, sejam físicas, sejam psicológicas. Fato que 

conduz ao silenciamento, ao não reconhecimento do outro enquanto ser de direito, 

que goza das mesmas benesses concedidas a todos os cidadãos, independente de 

raça, cor, etnia, religião e sexo (BRASIL, 1988). 

Diante desse cenário, inúmeras questões emergem como possibilidades 

investigativas, dentre as quais: qual a função da escola na construção de uma 

sociedade mais justa e solidária? Como as questões referente a sexualidade podem 

ser tratadas no âmbito educacional uma vez que os discursos esbarram em 

concepções culturais e religiosas? Como o professor ou professora homossexual se 

constitui diante desse cenário? Diante dessas e de inúmeras outras indagações a 

presente pesquisa tem como questão norteadora: que vivências e experiências 

educativas foram e são vividas por professor@s homossexuais no âmbito 

educacional? Deste modo, a pesquisa tem como objetivo desvelar a significância do 
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ensino e aprendizagem, tendo por monte o (pré) conceito vivido e experienciado por 

professor@s homossexuais no decorrer de sua vida discente e docente.  

O percurso metodológico aproxima-se do método fenomenológico (CASTRO, 

2013; BICUDO, 2011; MOREIRA, 2004), recorrendo a abordagem qualitativa 

(BICUDO, 2011; FLICK, 2009). Quando aos objetivos a pesquisa caracteriza-se 

como exploratória (GIL, 2002), utilizando-se como procedimento a pesquisa 

bibliográfica e empírica. A coleta de dados se dará mediante a utilização do 

procedimento da pesquisa narrativa (auto)biográfica, (CASTRO; 2013); contanto 

com a colaboração de 5 (cinco) docentes narradores, que apresentarão suas 

(auto)biografias considerando seu percurso discente e docente no que se refere a 

sua orientação sexual. 

Espera-se que a pesquisa possa colaborar na construção de um debate 

propositivo que conduza ao entendimento de questões emergentes, mas que por 

falta de amadurecimento de uns ou a firme convicção conceitual e ideológica de 

outros, permanecem silenciadas, principalmente no campo educacional.  

 

Escola e sexualidade: entre (pré)conceito e silenciamento 

Tratar da sexualidade no ambiente escolar não é tarefa fácil por tratar-se de 

um tema que exige compreender e resignificar (pré) conceitos constituídos 

socialmente por inúmeras instituições e que se tornaram parte constitutiva de como 

pensamos e vivemos culturalmente. Sendo um ambiente no qual se aglutinam 

inúmeros atores provenientes de diversos segmentos sociais, religiosos, ideológicos, 

etc. o consenso torna-se quase impossível, pois está em jogo o conflito de ideias 

cristalizadas na forma de entender o mundo. 

No que se refere à sexualidade, as discussões sejam talvez as mais 
polêmicas por envolverem muito mais que conceitos científicos diversos: 
referem-se, muitas vezes, a conceitos dogmáticos, especulativos, 
preconceituosos, limitados e conservadores, que, aliados a uma formação 
incipiente por parte das/os educadoras/es, gera a apropriação de um 
currículo que geralmente ignora, trata com superficialidade ou desconsidera 
tal perspectiva (SANTOS; ARAÚJO, 2009, p. 15). 

O silenciamento, seja por falta de conhecimento, seja pela omissão em não 

abordar um tema que gere indisposição na comunidade escolar tem contribuindo 
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para o reforço da desigualdade ou mesmo do (pré) conceito que se dissemina em 

diversos segmentos sociais. Ao silenciar sobre questões emergentes e de profícua 

necessidade social a escola torna-se responsável pela manutenção dos discursos 

hegemônicos e ajuda na manutenção da desigualdade social (FURLANI, 2007). 

Por outro lado, o silenciamento da temática não significa que a escola está 

isenta das questões que envolvem a sexualidade, pois se trata de uma dimensão 

humana e que não pode ser separada do indivíduo, seja d@ alun@, seja d@ 

professor@. 

Essa presença da sexualidade independe da intenção manifesta ou dos 
discursos explícitos, da existência ou não de uma disciplina de “educação 
sexual”, da inclusão ou não desses assuntos nos regimentos escolares. A 
sexualidade está na escola porque ela faz parte dos sujeitos, ela não é algo 
que possa ser desligado ou algo do qual alguém possa se “despir” (LOURO, 
1997, p. 81) 

Cabe, portanto, fazer uma distinção entre sexo e sexualidade. Por sexo, 

adotamos a concepção presente no dicionário Aurélio que explica tratar-se da 

“conformação particular que distingue o macho da fêmea, nos animais e nos 

vegetais, atribuindo-lhes um papel determinado na geração e conferindo-lhes certas 

características distintivas” (FERREIRA, 1986, p. 1580).  Diferentemente, a 

sexualidade apresenta-se como uma concepção “construída historicamente” 

(FURLANI, 2007, p. 11), ou seja, trata-se de: 

[...] um aspecto central do ser humano ao longo da vida e inclui o sexo, 
gênero, identidades e papéis, orientação sexual, erotismo, prazer, 
intimidade e reprodução. A sexualidade é experienciada e expressa através 
de pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, 
comportamentos, práticas, papéis e relações. Embora a sexualidade possa 
incluir todas estas dimensões, nem sempre elas são todas experienciadas 
ou expressas. A sexualidade é influenciada pela interação de fatores 
biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, 
legais, históricos, religiosos e espirituais (PONTES, 2011, p. 23-24). 

Como se pode perceber a sexualidade não é um dado natural como o sexo, 

mas é a forma como cada ser humano experiência, a vivência sexual. O que implica 

numa dissociação entre o sexo biológico e o entendimento identitário do indivíduo. 

Assim o reconhecer-se homossexual não se constitui como uma escolha, uma opção 

sexual, mas sim na forma como o indivíduo se orienta identitariamente. “[...] Quando 
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uma pessoa opta por algo, ela faz uma escolha entre várias ou, no mínimo, entre 

duas possibilidades. As pessoas com orientação homossexual não optam por se 

apaixonar e se relacionar intimamente com pessoas do mesmo sexo [...]”(SANTOS; 

ARAÚJO, 2009, p. 17-18). 

Santos; Araujo (2009) aprontam ainda outra dificuldade quando se trata do 

tema de orientação sexual na escola, que refere-se ao emprego do termo nos 

Paramentos Curriculares Nacionais (PCN) que lançados em 1997, tinham por 

finalidade ser um documento norteador da ação docente nas escolas. Segundo as 

autoras o documento empregou erroneamente o termo opção sexual colocando 

como orientação sexual “a orientação pedagógica a ser dada à sexualidade nas 

escolas”. 

 

Considerações Finais 

A compreensão da diversidade humana pressupõe a aceitação intrínseca e 

extrínseca do ser enquanto pessoa e sujeito que se faz presente no mundo. Ao 

estudarmos questões relativas à sexualidade percebemos que a escola, muitas 

vezes, tem silenciado tais questões. Silenciamento que se apresenta por falta de 

conhecimento dos docentes, ou mesmo por entender tratar-se de um tema muito 

divergente para ser tratado pela escola. 

Os silenciamentos tem promovido o reforço da desigualdade e reforça os 

(pré) conceitos que se multiplicam e se reproduzem no âmbito educacional. 

Compreender a dimensão da sexualidade de docentes homossexuais pode 

promover um olhar mais diretivo no enfrentamento da discriminações e numa nova 

abordagem da temática.  
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo de realizar um relato de 
experiência desenvolvido na Universidade Federal de Goiás/REJ, com coordenação 
do NAI (Núcleo de Acessibilidade) aplicado no curso de Geografia da (UFG) 
Universidade Federal de Goiás/REJ. Está sendo desenvolvido o trabalho de 
professora de apoio com o aluno Kallil Assis Tavares, com objetivo de mediar e 
auxiliar no desenvolvimento acadêmico do mesmo, visto que existe ainda grande 
dificuldade da inserção de alunos com necessidades especiais no ambiente da 
Universidade, pois esta inclusão ainda está muito associada ao ensino básico. Pode 
ser verificado que desde o início dos trabalhos de monitoria o rendimento do aluno 
tem sido significativo, onde o índice de reprovação tem reduzido durante os 
semestres. 
 
Palavras-chave: Acessibilidade. Inclusão. Universidade.  

 

Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo realizar um relato de experiência do 

trabalho como professora de apoio que tem início em fevereiro de 2015, a apoio é 

voltado para a inclusão do aluno Kallil Assis Tavares portador da Síndrome de 

Down, primeiro aluno no Brasil a entrar em uma universidade Federal, buscando 

auxiliar no processo educacional e desenvolvimento das atividades do mesmo.  

O processo de ensino-aprendizagem passa muitas vezes pelo difícil 

rompimento de barreiras como comunicação, desinteresse, dificuldade de 

relacionamento, falta de dedicação aos estudos, capacitação docente, condições do 

trabalho do professor, entre outros. Tratando se da disciplina de química, fatores 

                                                 
1 Doutoranda em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, (UFG/REJ), Jataí, Estado de 

Goiás. pollyannafnogueira@gmail.com  
2 Graduando em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/REJ), Jataí, Estado de 

Goiás. kallilassistavares@hotmail.com  

mailto:pollyannafnogueira@gmail.com
mailto:kallilassistavares@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 

2 

 

2 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

relacionados com experiências anteriores, influenciam na forma como o aluno se 

envolve com a aprendizagem desta ciência (QUEIROZ; SILVA, 2009). 

A monitoria deve ser compreendida como uma forma de intervenção que 

envolve tanto alunos quanto professores, como também uma forma de modificar o 

sentido individualista do trabalho educativo, comum em alguns momentos nas 

escolas brasileiras (QUEIROZ; SILVA, 2009). 

Neste pressuposto Faria (2003), afirma que a monitoria pode ser entendida 

também como um espaço de cooperação entre os alunos empenhados em construir 

o conhecimento em colaboração, pois esta interação é um espaço criado para que 

eles possam fazer todas as perguntas que quiserem. Assim o monitor pode 

transmitir seu conhecimento da melhor maneira possível e ajudar os alunos que tem 

dificuldade com o conteúdo estudado. Entendendo-se no papel de conduzir, orientar 

e facilitar as resoluções das atividades, eles acabam por sanar muitas dúvidas que 

deixam de ser levadas para casa. 

O trabalho de monitoria foi voltado especialmente para o acompanhamento 

extra do acadêmico Kallil Assis Tavares, buscando auxiliá-los na aprendizagem dos 

conteúdos em sala de aula. Tendo como principais objetivos: facilitar e auxiliar no 

processo de Ensino-Aprendizagem. 

2. DESENVOLVIMENTO 

 A monitoria é indispensável para se detectar e sanar dificuldades que por 

ventura ainda persistam após as aulas regulares dos estudantes. O trabalho de 

monitoria como professora de apoio teve início no primeiro semestre do ano de 

2015, e consistiu em acompanhar o aluno por 20 horas semanais, dentre as aulas 

regulares e fora do horário de aula, para auxiliar no aprendizado. 

2.1 Fundamentos Teóricos  

A educação inclusiva busca que esta implementação ocorra nas escolas com 

suporte da legislação brasileira que aborda, permite e orienta a sua inserção, e as 

políticas públicas, nela baseadas, incentivam a luta pela igualdade e pelo direito à 

educação para todos.  

É importante que se entenda que a inclusão não deve se basear somente em 

permitir que as pessoas possam frequentar qualquer centro de ensino, mas deve se 
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permitir que o acesso à educação seja efetivo e com qualidade. Segundo Ferreira 

(2007) inclusão pressupõe a organização e aplicação de respostas educativas que 

possibilitem a adequação dos conteúdos e das estratégias pedagógicas, a 

eliminação de barreiras arquitetônicas, e, muito importante, a eliminação de barreiras 

relacionadas com as atitudes da comunidade educativa, onde se incluem as atitudes 

dos professores universitário. 

O acesso de pessoas com necessidades especial as escolas tem sido cada 

vez mais efetivo, porém existe ainda a ideia de que só aconteça nos níveis 

escolares, sendo ainda muito limitado o acesso à universidade, com base nisso 

existem algumas políticas para que esse ingresso ocorra com mais frequência.  

Com base nisso Rodrigues et al (2007) chama a atenção que com o número 

de estudantes com necessidades especiais nas universidades traz novos desafios 

sobre o processo de inclusão, no sentido de responder eficazmente às necessidades 

individuais dos alunos, garantindo-lhes não só o acesso, mas igualmente o sucesso 

educativo.  

Conforme Alqaryouti, (2010); Espadinha, (2010) o acesso ao ensino deve 

levar em consideração a necessidade de cada aluno, para que o processo de ensino 

e aprendizagem seja efetivo, uma das barreiras enfrentadas nesses processo é esta 

desadequação dos materiais didáticos utilizados, as provas muitas vezes não são 

elaboradas em consonância com a necessidade, o discurso rápido dos professores 

nas aulas e às dificuldades em responder a perguntas e em participar nas 

discussões nas aulas. 

2.2 Metodologia  

A realização deste trabalho se baseou no relato de vivencia do período de 

2015 a 2017, período do trabalho como professora de apoio, com o objetivo de 

analisar e verificar se ocorreu a evolução do acadêmico desde o início das 

atividades de monitoria. 

3 Resultados 

 Os resultados obtidos desde o início da monitoria foram satisfatórios, sendo 

verificado por parte do acadêmico uma grande evolução durante os semestres, que 

transcorreram desde o início da monitoria, obtendo melhores notas nas provas, e 
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trabalhos desenvolvidos. O interesse do mesmo pelas leituras e realização das 

atividades melhorou no decorrer das monitorias realizadas. 

 Foi preciso buscar metodologias que pudessem atrair o interesse do mesmo, 

pois devido a sua necessidade especial, a dispersão durante as aulas e a monitoria 

é grande, mas com o decorrer do tempo foi sendo verificado quais as metodologias 

melhor respondiam ao interesse, sendo assim mais utilizadas, principalmente 

durante a monitoria, tendo uma maior resposta. 

 No início de cada semestre também é realizada uma conversa com os 

professores, solicitando o auxílio dos mesmos nas aulas e elaboração de provas ou 

atividades que pudessem atender melhor a capacidade de abstração do acadêmico, 

permitindo assim que seja explorado as melhores habilidades, favorecendo o seu 

desenvolvimento, ainda existe uma grande barreira a ser rompida, pois muitos 

professores ainda são um pouco resistentes. 

4 Considerações finais 

 Para que a experiência se torne cada vez mais positiva, tem sido fundamental 

enxergar as potencialidades do acadêmico, respeitando o tempo de aprendizagem 

do mesmo, buscando abordagens que melhor apresentem resultados, buscando 

adequar o tempo de aprendizagem do mesmo com o tempo que é exigido para cada 

atividade ou professor. 

Tem sido possível observar que o desenvolvimento ocorre mais lentamente, 

porém a capacidade de aprendizagem é grande, e com os instrumentos certos tem 

se tornado possível obtermos em conjunto resultados satisfatórios. Com o índice de 

reprovação tendo sido reduzido, desde o início dos trabalhos só ocorreu a 

reprovação em uma disciplina. 

Para que fosse possível que o acadêmico conseguisse este 

acompanhamento foram necessárias muitas lutas, realizadas por professores que 

tem o interesse em auxiliar o processo educativo de todas as pessoas, o NAI é um 

amparo quanto a qualquer dificuldade enfrentada, tanto pelo acadêmico quanto pelo 

professor de apoio. Outra parcela importante para que tudo isso fosse possível foi a 

família do mesmo, permitindo assim que o direito para que se obtivesse uma boa 

educação fosse obtido e assim produza benefícios pessoais e profissionais durante 
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toda a vida. Quanto ao trabalho como professora de apoio, tem sido uma 

experiência enriquecedora, que em nenhuma outra atividade seria possível obter, é 

uma construção diária, e busca por melhorar, tem possibilitado um crescimento 

pessoal e profissional a cada dia. 
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RESUMO: A pesquisa apresenta o relato de experiência de uma acadêmica surda; 
uma intérprete de LIBRAS e uma docente do curso de Pedagogia da UFG-REJ, ao 
analisar as metodologias e procedimentos educacionais utilizados na formação da 
referida discente desde o ensino fundamental até sua formação acadêmica. A 
metodologia utilizada foi análise relacional Bourdieu (2014) com base em 
depoimentos. Os resultados possibilitaram identificar que Layla, durante seu 
processo formativo, até o ensino médio passou por inversão em relação à 
linguagem. Sendo que ela teve como primeiros contatos a língua portuguesa, e não 
a língua brasileira de sinais (LIBRAS), como indicado por Quadros (1997), referente 
à aquisição da linguagem. No ensino médio a discente começou a ter contato com a 
Libras e ter o acompanhamento de uma intérprete. Na universidade, ela conta com o 
acompanhamento da intérprete de LIBRAS e tem orientações no contra turno com 
professores que tem dedicação exclusiva. Para nos auxiliar é dispomos de 
ferramentas tecnológicas como; data show, smartfone, vídeos aulas, entre outros, 
facilitando desenvolvimento e aprendizagem. Os resultados embora iniciais, já 
evidenciam que Layla consegue acompanhar bem o Curso de Pedagogia o que ela 
faz com muito empenho. 
 
Palavras-chave: Educação. Comunicação. Inclusão. 

 

Introdução 

  

      A pesquisa nasce do desejo de tratar a relação pedagógica na universidade com 

a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) que facilita a comunicação, sendo a (L1) 

primeira, (L2) segunda língua. 
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² Especialista em Educação. Tradutora Interprete de LIBRAS, na Universidade Federal de Goiás, 
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 Ao longo dos últimos anos, as escolas passaram por processos de mudança 

principalmente na instrumentalização da formação e conhecimento. Para os autores 

Santarosa (2014, p 18) e outros. 

 

O desafio de formar diferentes perfis de educadores, capacitando-os para o 

atendimento de alunos com deficiência em processo de inclusão escolar 

sociodigital, pressupõe, inicialmente, o compromisso de respeitar e valorizar 

a heterogeneidade do conjunto de educadores. 

 

 A comunicação em LIBRAS facilitam a inclusão do (a) surdo (a) e os recursos 

tecnológicos auxilia no desenvolvimento cognitivo e afetivo entre o (a) surdo, o (a) 

intérprete e o (a) professor (a), facilitando o entendimento dos temas estudados. O 

relato de experiência da acadêmica Layla se divide em dois momentos: primeiro traz 

a narrativa do processo de formação escolar da 1ª fase ao 9º ano da educação 

básica – sem o uso da LIBRAS –. Esta formação se deu sem apoio do profissional 

interprete em sala de aula. Layla afirma que teve apoio de pessoas – não 

especialistas na área – que a ensinavam os conteúdos da matriz curricular conforme 

a exigência escolar. No Ensino Médio, mais ou menos no meio do ano, ela e sua 

família mudaram-se de Pontalina - GO para Jataí-GO.  

 

                

                         (Fotos de Layla e Luiza em 12 de junho 2017)  

 

Sou implantada com implante (coclear) com idade de 11 anos, para 
contribuir com o meu desenvolvimento, fiz sessão de fonoaudióloga. 
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Consegui desenvolver a fala, (pronúncias) de algumas palavras, por 
exemplo: mãe, pai, não, sim, oi. Acho fui prejudicada no 
desenvolvimento com a língua de sinais minha família faz o uso da 
oralidade em casa (depoimento de Layla em 12 de junho).  

 No tocante à relação entre o surdo (a) e a linguagem, observamos que na 

maioria das vezes, quando o surdo (a) advém de família ouvinte a primeira língua é 

a língua portuguesa (L2) e não a LIBRAS (L1). Com a Layla não foi diferente das 

outras crianças surdas. 

 

Uso implante coclear, mas não identifico barulhos. Minha irmã é 
implantada desde (4) anos de idade, portanto, mais cedo e deu certo, 
nem todas as pessoas terão os mesmos resultados do implante. 
Durante a minha escolaridade os professores eram ouvintes, as 
aulas eram expositivas não consegui acompanhar a turma. E por 
diversas vezes, meu olhar perdido na imensidão da sala de aula 
revelava angústia dos meus dias e anos. Em minha trajetória não tive 
intérpretes só minha prima que ensinava, eu usava mímica sempre 
acostumar entender os ouvintes, não tive amigos surdos, todos 
ouvintes, os primeiros contatos com outros surdos, já foi na minha 
juventude na cidade de Jataí, aqui encontrei amigos surdos, e 
aprendi sinais em libras, surdo não é diferente, somos iguais. 
(Depoimento de Layla em 12 de junho de 2017) 
 

 

 A utilização de recursos tecnológicos como, os vídeos e as imagens 

proporcionou melhor interação social afirma Layla, bem como uma melhora no 

desenvolvimento educacional da mesma como serão descritos nos resultados. 

Dessa forma, compreendemos que os recursos tecnológicos vêm para auxiliar 

os surdos na comunicação, quero ressaltar aqui o conjunto de hardwares e 

softwares que possibilitam as tecnologias no amparo da comunicação dos surdos 

(as). Diante disso, o surdo (a) passa ter vez e voz. No passado, não tínhamos as 

tecnologias como hoje, que nos permitem visualizar por meio do webcam, Skype, 

zoom, imo, entre outros e com celulares as chamadas vídeos para os surdos. “Para 

as pessoas sem deficiência a tecnologia torna as coisas mais fáceis.”(RADABAUGH, 

1993) 
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Objetivos 

     Analisar os procedimentos e ferramentas utilizadas no processo de formação 

acadêmica de uma aluna surda das disciplinas de Sociologia da Educação I e II do 

Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. De forma 

específica buscamos:  

 Demonstrar a importância do acompanhamento com intérprete e monitoria dos 

estudantes com deficiência auditiva; 

 Relatar a experiência de melhoria na aprendizagem do surdo quando ele/ela 

recebe a atenção e o trabalho profissional do intérprete; 

 Identificar que o discente universitário surdo – quando tem acompanhamento 

especializado – consegue se desenvolver embora sem eu ritmo de 

aprendizagem. 

 

Metodologia  

 

Como instrumento de coleta de dados para este relato de experiência, 

coletamos, na forma de depoimento, na qual a acadêmica Layla respondeu questões 

sobre seu ingresso na Universidade, bem como a sua trajetória escolar na educação 

básica. 

Durante os depoimentos procuramos identificar qual a relação da Layla com a 

LIBRAS durante todo o período de formação educacional, bem como identificar 

como e quais os recursos a auxiliaram no processo de interação social e 

educacional. 

Os depoimentos foram realizados durante o primeiro semestre do ano letivo 

de 2017, no espaço da Universidade sendo acompanhada pela interprete e a 

docente. As respostas foram analisadas utilizando a análise relacional, de acordo 

com Bourdieu (2008), os fatores de improviso (sem os profissionais estarem 

preparados para recebê-la), acarretam dificuldades adicionais que podem fazer com 

que o aluno desista. 
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Utilizamos a metodologia do que faz nexos entre um acontecimento e outro. 

Usamos fotos, depoimentos, os referenciais teóricos, recursos como vídeos em 

LIBRAS e imagens. Tais usos visam facilitar a compreensão dos conteúdos, que no 

caso do curso de Pedagogia, são complexos em sua maioria. 

 

Resultados  

 

 Em relação ao primeiro contato com a língua brasileira de sinais, apoiamo-nos 

em referenciais teóricos como: Bourdieu (2008) quando afirma que o mundo social 

estabelece papeis para cada um dos agentes, sendo a escola um agente educativo 

formativo, caberia á ela ofertar também para quem não ouve as mesmas condições 

de aprendizagem de modo a não prejudicar ou dificultar a aprendizagem.  De acordo 

com Capovilla; Raphael (2008). Para os autores, o trabalho do intérprete não se 

configurou em uma tarefa fácil, pois foi necessária uma adaptação para que tanto o 

ouvinte e o surdo compreendessem a comunicação mediada por meio da LIBRAS: 

 

Os primeiros contatos com profissional intérprete foi ruim, pois não 
entendia a libras daí tive que adaptar, este processo foi longo e 
demorado aos poucos fui desenvolvendo, surge à vontade de cursar 
uma faculdade. Meu primeiro Vestibular foi para Fisioterapia, não 
consegui, fiquei frustrada e tentei outra vez outra, desta vez para 
Educação Física, não consegui, foram várias tentativas de ENEM 
após três tentativas fui aprovada em Pedagogia. (Depoimento de 
Layla em 1 de junho de 2017). 

   

 No geral os surdos sofrem influência dos ouvintes neste caso ‘‘[“...] foi pela 

minha mãe que é uma excelente professora de língua portuguesa que me auxiliou 

nas orientações para redigir a redação”. Layla acrescenta ‘‘tive êxito no curso de 

Pedagogia na 3º chamada pública de 2016 UFG-REJ, Unidade Riachuelo’’. 

Com a proposta e realização da pesquisa o atual relato de experiência 

apresenta caminhos percorridos pela discente no primeiro e segundo períodos 

(matutino) do curso de Pedagogia. 

Tem como objetivo acompanhá-la durante todo o curso colhendo 

depoimentos da sua percepção enquanto aluna surda com a finalidade de escrever 

um livro. 
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Considerações Finais 

 

  O resultado do relato de experiência mostra que é fundamental a comunicação 

em LIBRAS, para que haja desenvolvimento e aprendizado, proporcionando a 

interação dos saberes. Para ultrapassar as limitações da linguagem, é necessário 

dominar a LIBRAS em profundidade para que se obtenham bons resultados.  

No trabalho de intérprete há dificuldades com o surdo e o professor, essa 

dificuldade atrapalha a compreensão dos conteúdos por causa da fala. O esforço é 

contínuo e árduo de ambas as partes.  

Concluímos este relato de experiência com evidencia de um bom 

relacionamento. Tal facilidade acontece porque os docentes: a) dispõem de tempo, 

b) possuem qualificação profissional, c) se interessam pela aprendizagem do aluno.  

A comunicação se dá com a interação e com o desenvolvimento da aprendizagem, 

apoio a língua de sinais. Para ter êxito com o instrumento da fala, os recursos 

tecnológicos são indispensáveis. A comunicação significativa proporciona satisfação 

e compreensão com os colegas e demais servidores da universidade.  
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Resumo: No contexto do livro “Holocausto brasileiro”, o objetivo desta 
produção científica, é compreender de forma sucinta, por meio de uma interpretação 
da obra e filme da autora Daniela Arbex, qual a relação das ações governamentais, 
no que tange ao sistema de garantias constitucionais, com o tratamento dado às 
pessoas com deficiência num cenário situado cronologicamente entre as décadas de 
40 a 80, apogeu da ditadura militar brasileira, e porque quais razões nós, brasileiros, 
não conhecemos a nossa própria história. É imperioso destacar ainda a relevância 
da análise da obra sob o ponto de vista teórico e metodológico, salientando sua 
importância para o cenário da produção teórica no âmbito da educação inclusiva, 
mais precisamente com relação aos aprofundamentos nos estudos da Disciplina “A 
Formação Docente na Perspectiva da Educação Especial Inclusiva”, do programa de 
Pós-Graduação strictu senso da Universidade Federal de Goiás. Não pode deixar  
despercebido a forma como a população brasileira é moldada a atender os 
interesses da máquina estatal, de forma que esta manipula as massas com recursos 
midiáticos, e divulga o que lhe convém, o que denota essa obscuridade desse fato 
histórico social no Brasil, sem que o senso comum tivesse qualquer acesso a essa 
realidade. 
 
Palavras-chave: Sociedade, Inclusão, Educação, Políticas Públicas. 
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Introdução 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar as práticas de genocídio 

aplicadas às pessoas com alguma deficiência, distúrbio psiquiátrico e/ou 

comportamental que eram alojadas em um campo de concentração chamado 

Hospital Colônia situado no município de Barbacena-MG.  

Acredita-se na importância de trazer à luz da realidade aquilo que um dia se 

tornou obscuro e esquecido aos olhos da nação brasileira, o que por muitos anos foi 

praticado naquele verdadeiro campo de concentração, destoando de toda a noção 

de inclusão por todos aqueles anos. Este trabalho reporta algumas mazelas 

entranhadas de forma catastrófica à todos homens, mulheres e crianças sujeitadas 

àquela forma de tratamento, admitidos pelos psiquiatras e governantes da época, 

como a única pratica de tratar o que era visto como estranho aos olhos da sociedade 

da década de 1960, e frise-se que ao longo de todo esse período sequer foram 

tentadas outras alternativas, senão o extermínio doloroso e gradativo dos pacientes. 

Espera-se com este trabalho, resgatar os valores do ser ontológico que é o 

homem, além de desmistificar e apagar todo estigma fixado na história do Brasil que 

por anos acabou se transformado em um país com inúmeros preconceitos.  

As práticas de tortura que foram aplicadas aos internos do Hospital Colônia 

amputaram a honra e a dignidade daquele povo. Para tanto, com este escrito busca-

se de forma emergencial discutir sobre a latente necessidade de implementação de 

uma política pública, regeneração da integridade humana e o respeito à identidade 

cultural do homem, principalmente aquele homem com deficiência, podendo assim 

inseri-lo numa sociedade que almejamos verdadeiramente inclusiva. 

 

Desenvolvimento 

 

Acredita-se ser de bom tom salientar de forma clara o que foram as seis 

décadas de funcionamento do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, e nesse pano de 

fundo compreender porque esse período negro na história político e socioeconômica 
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no nosso país passou às escuras, sem um maior entendimento pela sociedade 

brasileira, e quiçá com relação à produção científica, o que possui extrema 

relevância no âmbito da educação pátrica. 

Fundado em 12 de outubro de 1903, o Hospital Colônia de Barbacena – MG, 

inicialmente tinha como finalidade atender, sob um método de internação e custódia, 

pessoas das mais variadas classes sociais, que tivesse qualquer tipo de 

enfermidade, transtornos ou distúrbios mentais, que naquele contexto, sessenta 

anos depois no, apogeu da ditadura militar, foram vistas como deficientes, sem 

sequer avaliar o caráter temporário ou permanente.( ARBEX, 2013). 

É de fundamental importância acrescentar como indica a obra “O holocausto 

Brasileiro” e documentário, que deu inspiração a esse trabalho, que  apenas 30% 

dos pacientes tinham diagnósticos de doenças mentais,  e no  real contexto qualquer 

individuo era conduzidos para o Hospital Psiquiátrico. Enquadra-se no grupo 

admitido pelo governo: os homossexuais, militantes políticos, meninas que perdiam 

a virgindade ou até mesmo grávidas de seus patrões, pessoas tímidas, assanhadas 

e indesejáveis por não toar aos padrões da sociedade da época em virtude de um 

comportamento que fere a norma legal da coletividade.  

Nota-se nessa era de arbitrariedades que a mesma por muito contribuiu para 

a segregação, onde os sujeitos eram desumanizados, uniformizados e tinham suas 

identidades confiscadas, sendo levados a um ambiente no qual eram expostos ao 

que se pode concluir como a mais dolente desventura humana. (ARBEX, 2013). 

Trancafiadas, as pessoas eram esquecidas pela sociedade, pela família e 

pelo Estado. O muro e todas as barreiras físicas funcionavam como isolamento e lá 

dentro imperava uma “loucura” presumidamente deduzida, e do lado de fora a razão 

daqueles que os julgavam e segregavam por acharem que tinham o poder de 

opressão. Escondidos entre os muros, longe dos olhares, os chamados loucos eram  

desmoralizados fisicamente e moralmente, quando em suas amargas existências, a 

única esperança libertadora era a MORTE. 

Acredita-se que uma das razões pelas quais os brasileiros ignoravam toda 

esta crueldade, deve-se ao fato de não conhecerem a sua própria história, como 

também por fator cultural, no início da história se via como normal descriminar, 
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subjugar as pessoas com necessidade especiais, haja visto que na história antiga e 

medieval as crianças que nasciam com deficiência física era sacrificadas, e as que 

sobrevivam eram vistas como pessoas   demoníacas.(CARDOSO,2004). 

Essa cultura, mesmo não sendo mais praticada, deixou marcas irreversíveis 

na atual sociedade, pois seus membros se omitem, ou apenas se preocupam em dar 

sua parcela de contribuição, quando protagonizam uma relação interpessoal como 

uma pessoal com deficiência, seja pelo vínculo familiar, profissional, ou qualquer 

outra espécie de relação interpessoal.  

Partindo desta ótica, muitos indivíduos da sociedade brasileira não percebem 

nenhuma anormalidade, no atual contexto onde as pessoas com deficiência 

deveriam ser assistidas, a exemplo do que diz a Declaração de Salamanca, e 

acabam contribuindo através da omissão, para uma prática de segregação e 

exclusão social. 

Nesse cenário histórico faz-se necessário encontrar medidas esclarecedoras, 

através das políticas públicas e mídia, para todas as pessoas que detém a visão 

pérfida e erronia acerca dos sujeitos com deficiências. Necessita-se volver um olhar 

diferenciado para esses irmãos carentes de assistência e condições dignas de 

existência, partindo do amadurecimento dos indivíduos de toda a sociedade, no que 

concerne aos conhecimentos principalmente ligados aos direitos humanos e em 

especial aos direitos dos deficientes de toda espécie. 

 

Considerações Finais 

 

No desenvolver de uma leitura analítica da obra de Arbex, pode-se perceber o 

quanto a sociedade brasileira precisa amadurecer a respeito da deficiência, seja ela 

de qualquer ordem, física, mental ou intelectual, mas para isso a população precisa 

ser esclarecida sobre os reais direitos que contemplam essa “minoria” social.  

O fato é que não basta tão somente aprovar legislação e criar políticas 

públicas, quando no momento da implementação prática do idealizado no papel nos 

deparamos com a pior das barreiras que existem como entrave à inclusão tão 

defendida pela Declaração de Salamanca, que é a barreira atitudinal.  
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Acredita-se que já avançamos a respeito da inclusão no nosso país, mas em 

nível cronológico, estamos ainda na primeira infância, uma vez que muitos das 

pessoas com deficiência  estão à margem da sociedade e simplesmente existem 

sem ao menos serem notados ou assistidos, o que é um verdadeiro holocausto 

social, e fere qualquer documento oficial que cogite a possibilidade de existência 

digna e igualitária para o ser humano. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo propor uma reflexão sobre o papel do 
Estado brasileiro diante das atrocidades ocorridas no Hospital Colônia de Barbacena 
durante quase todo o Séc. XX. O estudo feito por meio de registros bibliográficos 
buscou na história elementos que possibilitassem compreender o descaso 
acometido com os internos que, em sua maioria, não tinham diagnóstico de doença 
mental. Estes, apenas não se enquadravam nos quesitos exigidos pelos padrões 
sociais da época ou, muitas vezes, eram julgados por falsas “condutas desviantes”. 
O genocídio cometido pelo Estado com a conivência da sociedade e de outros 
envolvidos, além da omissão diante da violência física e simbólica praticada com as 
pessoas consideradas indesejáveis no meio social, apoiavam na manutenção do 
Colônia. A fundamentação teórica pautou-se em Arbex (2013), na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (1948) e na Lei n. 10.216/2001. Os resultados 
evidenciaram que o Estado brasileiro dividiu com a sociedade uma atrocidade 
tamanha chegando a ser considerado pelo psiquiatra italiano, Franco Basaglia, 
equivalente a um campo de concentração nazista.  
 
Palavras-chave: Segregação. Abandono. Responsabilidade Social. 

 

Introdução 

 

Em pleno século XX, entre os anos de 60 e 70, foi “descoberta” e registrada 

uma das maiores atrocidades contra o ser humano em nosso país. O genocídio 
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Holocausto brasileiro foi assim denominado em decorrência das mais de 60 mil 

mortes registradas no Hospital Colônia, situado na cidade de Barbacena, no estado 

de Minas Gerais. Foi também classificado pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia 

como “campo de concentração nazista” e “assassinato em massa” pelo fotógrafo 

Luiz Alfredo, citados por Arbex (2013). Este destaca claramente o papel de um 

estado perverso por apoiar, aceitar, omitir, abandonar e alienar a sociedade 

contribuindo para a manutenção do mesmo por quase um século. 

Por meio de depoimentos colhidos por Arbex (2013), foi possível observar os 

atos insanos que ceifaram milhares de vidas de pessoas consideradas desviantes e 

diferentes, pela sociedade perversa e excludente da época. O resgate das 

identidades e dignidade destas pessoas segregadas, silenciadas pelo esquecimento, 

traz à tona, a partir das narrativas dos “então denominados de doidos”, a história 

que, contraditoriamente, denuncia a “loucura dos normais” (ARBEX, 2013). 

 A partir de estudos e debates relacionados a história deste lugar, buscou-se 

conhecer e refletir sobre a responsabilidade do Estado brasileiro quanto ao seu 

papel diante de tanta atrocidade, por permitir a prática de atos de extrema violência 

e barbárie. 

 

Desenvolvimento 

 

Dos porões do esquecimento, afloraram-se as narrativas entre lágrimas, 

tristeza e muito sofrimento apontando para o fim de uma longa trajetória de 

crueldades. A maneira de conduzir a vida de seres humanos segregados e 

abandonados no Hospital Colônia de Barbacena reafirmou o descaso dos poderes 

públicos no Brasil em desempenhar sua missão estabelecida no Art. I da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), documento aprovado na Assembleia Geral 

das Nações Unidas. O referido Artigo estabelece que “Todas as pessoas nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem 

agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”. No entanto igualdade, 

liberdade e fraternidade são princípios que não se fizeram presentes neste trágico 

lugar. 
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O manicômio Colônia era uma instituição pública e teve suas portas abertas 

em 1903, recebendo apoio também da Igreja Católica. Desde os primeiros anos de 

sua fundação já havia registros de queixas de funcionamento inadequado, apesar de 

receberem provimentos para sua manutenção. A instituição surgiu em meio a 

disputas políticas, atendendo interesses relacionados à expansão comercial e 

econômica da região. 

Inicialmente se destinou ao tratamento de doentes mentais e posteriormente 

serviu como depósito humano e cenário de barbáries abrigando pessoas de todos os 

grupos, além de fomentar a segregação. Faziam parte deste cenário, pessoas 

epiléticas, doentes mentais ou com algum tipo de deficiência, até mesmo outras que 

não tinham nenhuma patologia como mulheres violentadas, consideradas de 

condutas desviantes que se prostituíam. Havia também os homossexuais, 

alcoólatras, tímidas, crianças abandonadas pela família, entre outras. 

Os deserdados da sorte eram encaminhados à capital brasileira da loucura no 

famoso “trem de doido” que os levava a uma viagem sem volta, rumo ao “inferno” em 

que o princípio da liberdade, naturalmente se agregava ao princípio de uma 

igualdade que jamais reinou naquele lugar.  

Conforme Arbex (2013, p. 30), essas pessoas, ao desembarcarem, “perdiam 

o nome de nascimento, sua história original e sua referência, como se tivessem 

aparecido no mundo sem alguém que as parisse”. Perdiam também suas 

características humanas ao serem tratadas como animais abandonados. Utilizava-se 

de esgoto para matar a sede, ratos como alimento para saciar a fome e camas 

substituídas por capim espalhados pelo chão. Arbex (2013, p. 26) salienta que foram 

práticas sustentadas e naturalizadas pelo Estado brasileiro considerando que “o 

modelo do leito chão deu tão certo, que foi recomendado pelo Poder Público para 

outros hospitais mineiros em 1959”.    

É importante ressaltar que a estrutura de poder predominante no séc. XX se 

pautava pelo coronelismo e pela ditadura civil-militar. Nesse sentido, tanto a omissão 

da responsabilidade social do Estado por promover a internação de pessoas 

inocentes, quanto o poder de dominação dos governantes se justificavam em 
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consonância aos princípios alienantes da época, principalmente do Poder Judiciário, 

responsável por proteger e resguardar os direitos humanos.  

As pessoas, ao serem encaminhadas ao Colônia sem nenhum critério, 

apoiando simplesmente na ideia de “limpeza social”, fortalecia a prática de 

internação e justificava, também, os abusos e crueldades acometidos com os 

internos (ARBEX, 2013). Eram utilizados, frequentemente, medicamentos e choques 

elétricos, com a justificativa de controlar seus comportamentos.  

A internação compulsória de pessoas com transtornos mentais foi muito 

utilizada até a década de 1990. No final da década anterior havia surgido o 

Movimento da Luta Antimanicomial no Brasil, iniciando também a implantação da 

rede substitutiva que dava continuidade à reforma psiquiátrica que vinha ocorrendo 

na época. Essa luta refletiu diretamente em Barbacena e nas demais instituições 

espalhadas por todo o país, com a finalidade de buscar tratamentos mais 

humanizados em substituição aos choques e exclusão social que eram práticas 

recorrentes e aceitas no meio psiquiátrico. 

Em abril de 2001 foi promulgada a Lei n. 10.216 que assegurou o fim dos 

manicômios no país, redirecionando o modelo assistencial destinado às pessoas 

com transtornos mentais. O seu Art. 3º traz que: 

 

É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde 
mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de 
transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a 
qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas 
as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos 
portadores de transtornos mentais (BRASIL/Lei n. 10.216/2001). 

 

Essa Lei responsabiliza o Estado como principal órgão a desenvolver e 

manter a política de tratamento e assistência às pessoas com transtornos mentais, 

tendo agora a parceria ativa e efetiva da família e de diversos seguimentos da 

sociedade como profissionais da saúde, estudantes e outros. O atendimento às 

pessoas com transtorno mental deve ser realizado em instituições próprias como os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) que se expandiram no Brasil após a 

promulgação da mesma. Essa Lei assegura alguns direitos, os quais não eram 

garantidos aos internos do famigerado corredor dos loucos de Barbacena. 
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Considerações Finais 

 

Este estudo buscou conhecer e refletir sobre o papel do Estado brasileiro 

diante do tratamento violento e desumano dispensado aos “indesejáveis sociais” 

mantidos em uma suposta clínica de internação de pessoas com problemas mentais, 

situada na região sul de Minas Gerais. 

O Estado, que seria o responsável para acolher e resguardar os direitos de 

todos os cidadãos brasileiros, direitos estes sem distinção de grupos e classe social, 

conforme assegurado no Art. II da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948), foi extremamente omisso por violar os direitos à vida, a saúde e a liberdade, 

tirando-lhes também a dignidade humana.  

A ausência de cuidados básicos de higiene, alimentação e saúde dentro do 

Manicômio era assustadora e por longas décadas permaneceu na invisibilidade de 

uma sociedade que se mantinha confortavelmente solidária ao Estado brasileiro. 

Este, por sua vez, se equilibrava entre o compromisso de financiar reduzidos 

recursos e manter a ordem social por meio da segregação e o aniquilamento 

daqueles considerados inconvenientes, cujos corpos abandonados apodreciam sem 

os devidos cuidados. Todo esse fator tornou evidente tamanha atrocidade 

promovida pelo descaso do Estado brasileiro em relação à responsabilidade e ao 

infortúnio social, historicamente simbolizado pela cidade de Barbacena – MG, mas 

que, na verdade representava tantas outras realidades semelhantes. 
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Simpósio Temático 04 – Educação, Diversidade, Cultura e Inclusão. 

 

Resumo: O presente trabalho contém o relato de experiência da realização de 
atividade acadêmica em linha com a teoria de Vygotsky. O trabalho foi construído 
em dupla, entretanto, inclui-se nesse relato de experiência a participação da 
intérprete em Libras com interação valorizando a comunicação por meio da 
linguagem atendendo orientações da docente da disciplina em Psicologia da 
Educação II da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, Unidade Riachuelo 
construindo uma visão sobre o valor dado pelos acadêmicos, participantes de 
pesquisa, à questão da comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem na 
postura discente. O trabalho inicia com uma breve explicação sobre a pesquisa, bem 
como, os aportes teóricos utilizados e em seguida apresenta, de forma breve, a 
teoria de Vygotsky concluindo com análise de uma das questões da entrevista e 
considerações finais. Foi possível observar que parte, equilibrada dos discentes 
relacionam e comunicam um dos constructos de Vygotsky, como fator importante 
para o desenvolvimento da aprendizagem. 
 

Palavras-chave: Linguagem e comunicação. Teoria de Vygotsky. Graduação e 

Vygotsky. 

 
Introdução 

Como proposta para a realização deste trabalho foi desenvolvida uma 

pesquisa entre os acadêmicos do segundo período (matutino e noturno) do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, unidade Riachuelo 
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ano de 2016. Os alunos deveriam responder a nove questões desenvolvidas pela 

docente da disciplina de Psicologia da Educação II, do mesmo curso, em duplas 

escolhidas por meio de sorteio. Essas duplas realizaram a atividade no laboratório 

de mídias na instituição já citada, uma das duplas contou com a participação de 

intérprete de Libras. 

A docente coletou todos os dados e distribuiu entre as duplas (uma questão 

por dupla) para fins de análise das repostas em paralelo com a teoria de Vygotsky. 

Fator a ser considerado neste trabalho é a experiência de realiza-lo em dupla tendo 

que perceber a teoria de Vygotsky nesta interação. As duplas deveriam se encontrar 

com certa regularidade utilizando da comunicação e da interação entre os indivíduos 

e as obras elencadas para desenvolver o trabalho. 

Existe, nesta atividade, uma necessidade de praticar a teoria de Vygotsky 

com profundidade e propriedade, desenvolvendo as interações e comunicação para 

que a mesma se realize com compromisso, honestidade e profissionalismo. Os 

teóricos que contribuíram no desenvolvimento da atividade foram Rego (1995), 

Freitas (2000) e Koll (2010). 

Portanto, vinculado à questão: como deve ser a prática discente no âmbito da 

graduação superior no que tange à utilização da linguagem para a comunicação 

entre colegas e entre alunos e professores? Graduação esta disposta em períodos 

semestrais com encontros semanais, de cada disciplina, cumprindo entre setenta e 

duas horas e 100 horas por disciplina além de incluir atividades complementares. 

O tema se faz pertinente, posto que, inicialmente é o meio pelo qual os seres 

humanos utilizam para se fazerem compreender. Para Vygotsky “(...) pensamento e 

palavra tem que ser considerada como um processo vivo: o pensamento nasce 

através das palavras. A relação (...) não é algo já formado e constante, mas, surge 

ao longo do desenvolvimento e se modifica (...)” (FREITAS, 2000, p. 94 – 95). 

O objetivo geral deste relato de experiência é analisar a questão número nove 

da atividade anteriormente explicada qual seja: “Faça uma recomendação para a 

prática discente. (Escreva algumas considerações sobre aquilo que você considera 

importante para um bom aluno)”.  
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A importância da linguagem na obra de Vygotsky 

 Vygotsky demonstra, em sua breve carreira científica, um anseio por 

compreender o desenvolvimento humano no que tange a formação psíquica 

denominada de Funções Psicológicas Superiores. Ele entendeu o ser humano, 

sujeito histórico – cultural e isso implica na maneira que aprende. “Vygotsky busca 

compreender a origem e o desenvolvimento dos processos psicológicos ao longo da 

história da espécie humana e da história individual” (KOLL, 2010, p. 58). 

 

(...) Vygotsky considerou que a Psicologia de sua época era incapaz de 
produzir uma coerente explicação dos processos psicológicos do homem e 
se dispôs a reformulá-la (...) sua vinculação com as artes, a Literatura, a 
Semiótica e a Educação lhe proporcionou condições de ter uma visão mais 
ampla das questões psicológicas, incorporando contribuições dessas outras 
áreas do conhecimento” (FREITAS, 2000, p. 73). 

 

Freitas (2000) apresenta tanto a inquietude, que fez esse teórico estudar e 

pesquisar, quanto sua flexibilidade em conceituar o ser humano em mais de uma 

dimensão. Vygotsky deu profunda relevância ao desenvolvimento da fala como 

materializadora do pensamento formulado, neste sentido, para ele, a fala é a 

externalização dos processos superiores que ocorrem em todas as etapas da vida 

humana de forma a possibilitar a comunicação e a interação produtiva e criativa 

entre as pessoas (FREITAS, 2000). 

O teórico já citado deu importante atenção ao desenvolvimento da inteligência 

na concepção da interação. Neste sentido Vygotsky coloca o aprendizado em dois 

momentos importantes, o fato real – quer dizer que o indivíduo aprendeu, e o fato a 

se consumar – o sujeito não consegue realizar (abstrata ou concretamente) algo 

sozinho, mas, tendo o apoio de outro e de recursos físicos (instrumentos) 

conseguirá. Essa linha tênue entre o ‘já’ e o ‘ainda não’, Vygotsky denominou de 

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), em que o saber é eminente, em vias de 

ocorrer, um quase saber interiorizado. 

Posteriormente a esta breve explicação da teoria de Vygotsky passa-se a 

delimitar em que aspecto este trabalho se desenvolve. Desta maneira buscou-se em 

Rego (1995) que explica a teoria de Vygotsky em cinco teses ou postulados que se 

configuram como um resumo. A linguagem é um meio de comunicação e está 
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incluída no “quarto postulado [que] diz respeito à característica mediação presente 

em toda atividade humana (...). A linguagem é um signo mediador (...) ela carrega 

em si os conceitos generalizadores e elaborados pela cultura humana” (REGO, 

1995, p. 42). 

Os indivíduos necessitam comunicar. Para o teórico “(...) o pensamento adulto 

é culturalmente mediado, sendo que a linguagem é o meio principal desta mediação” 

(REGO, 1995, p. 31), desta forma, o foco neste trabalho está no uso da linguagem 

para a comunicação, tão importante para o desenvolvimento da aprendizagem 

humana concomitantemente necessária para a progressão na academia. 

 Esse estudo se constrói na relação entre colegas de curso, no caso, 

intermediado por intérprete em Libras. Todo processo de planejamento, leitura e 

interpretação passaram por deliberações em reuniões. Como o foco é a linguagem 

para favorecer a comunicação e assim o desenvolvimento da inteligência, vale 

considerar a especificidade deste trabalho. Uma acadêmica, é surda e tem como 

língua materna a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) a outra é ouvinte conhecendo 

LIBRAS de forma elementar e a intérprete que tem formação em Pedagogia. Os 

encontros foram marcados pela necessária mediação da intérprete. 

A construção, em termos de análise das questões e reflexão com as obras 

citadas em linha com Vygotsky está disposto em próximo tópico. 

 

O que é ser aluno para os graduandos de Pedagogia 

 Toda turma soma quarenta e sete discentes, desses, cerca de 60% cursa a 

disciplina no turno noturno. Foi observada a importância dada à comunicação entre 

colegas e discentes e docentes para que ocorra ensino-aprendizagem proveitoso. 

Cada resposta foi lida elencando os termos relacionados à comunicação 

como meio de interação para promover o conhecimento. Os que chamaram a 

atenção se seguem: “cooperação”, “trocas mútuas”, “trocar diferentes ideias”, 

“questionar as coisas”, “escutar, discutir, perguntar”, “bom ouvinte”, “participar 

ativamente”. Outros são semelhantes ou se repetem. 

 Compreendeu-se que para pouco mais de 50%, a comunicação se faz 

importante para proporcionar ambiente favorável ao desenvolvimento da inteligência 
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e consequentemente, da aprendizagem. Na escolha das palavras para a produção 

das respostas é possível encontrar a teoria de Vygotsky. 

Sendo assim, é relevante considerar que as recomendações dadas nas 

respostas fazem relação à teoria de Vygotsky quanto a seus constructos sobre os 

indivíduos se relacionarem de forma indireta com o mundo, ou seja, por meio da 

comunicação. 

 

Considerações Finais 

Entendeu-se a comunicação como papel fundamental para o desenvolvimento 

da aprendizagem, posto que esta, por meio da linguagem, proporciona a interação e 

internalização dos saberes. Esse constructo de Vygotsky foi vivenciado no fato de ter 

que se ultrapassar a limitação da linguagem, de um lado por não ouvir e de outro 

lado não dominar a LIBRAS em sua profundidade e de outro ainda, intermediar da 

maneira mais clara possíveis ambos os lados4. Com Vygotsky se conclui que a 

linguagem é o instrumento da fala, o que transforma em forma significativa para 

quem se comunica os pensamentos internos e contribui para o processo de 

formalização da inteligência. 
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Simpósio Temático número 5: Cultura e Processo Educacionais 

 

Resumo: Apresente pesquisa, que se encontra em andamento, tem por objetivo 
entender a concepção de arte que permeia os espaços educacionais (professores e 
alunos no curso de Pedagogia), e os espaços expositivos( artistas e público que 
frequentam o Museu de Arte Contemporânea de Jataí), compreendendo a partir daí 
a dimensão formativa da arte a partir do cotidiano dessas pessoas. Os autores que 
embasaram essa pesquisa são: Bosi (1991), Buoro (1998), Coli (1990), Chaui 
(2000), Martins, Picosque e Guerra (1998), Fusari e Ferraz (1993). O processo 
metodológico que se desenvolve é a pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, 
no qual o instrumento para a coleta de dado selecionado será à entrevista e 
materiais pedagógicos utilizados nas aulas de Arte e Educação do curso de 
Pedagogia da UFG e documentos do MAC/Jataí. 
 
 
Palavras-chave: Arte. Ensino de Arte. Educação do olhar. 

 

Introdução 

 

Sabemos o que é arte? É possível compreender o que é arte? Arte é única? 

Tem uma função definida? Desperta emoções? Esse estudo objetiva responder 

essas inquietações traçando um paralelo entre os estudos teóricos e a impressão 

formada pelo conhecimento empírico, tendo por base o discurso daqueles que 

vivenciam a arte (artistas e frequentadores dos museus) e daqueles que ensinam a 

arte (graduandos em Pedagogia). 

           Entender o mundo da arte, não é tarefa fácil, nosso cotidiano é formado por 

diferentes concepções, segundo Fusari e Ferraz (1993, p. 18), “O próprio conceito 
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de arte tem sido objeto de diferentes interpretações: arte como técnica, materiais 

artísticos, lazer, processo intuitivo, liberação de impulso reprimido, expressão, 

linguagem, comunicação [...]”, as autoras ressaltam que há diferentes entendimentos 

sobre o que é arte, cada indivíduo vai ter uma definição que será somente sua, 

única, uma interpretação baseada em seu conhecimento sobre arte. Isso abre 

caminhos para debatermos como esse discurso se constitui no âmbito das 

instituições educativas e expositivas, possibilitando a partir daí, traçarmos diretrizes 

para que uma formação cultural aconteça. 

 

O ensino de Arte e a educação do olhar 

 

Compreender o que seja arte no âmbito da graduação não é tarefa fácil, 

segundo Fusari e Ferraz (1993. p. 99), “a arte é umas das mais inquietantes e 

eloqüentes produções do homem”. Por isso estamos em constate busca do 

conhecimento sobre a arte. Para Piau (2005), para compreender a arte é preciso 

pesquisar e conhecer a história do que a obra está querendo propor, agregando 

sentimentos e historicidades, dando à obra emoção ao contemplá-la. Percebe-se 

pelo estudo desse autor, que a sociedade considera que arte não traz nenhum 

conhecimento e essa concepção está também arraigada no âmbito da educação. É 

esse pensamento que abre espaço para que a arte seja considerada como algo 

supérfluo, decorativa ou até mesmo como entretenimento. E é nesse viés do 

supérfluo que o individuo, não mostra interesse em aprofundar seu conhecimento 

sobre a arte. 

Para que possamos ter uma ideia sobre arte, de acordo com Fusari e Ferraz 

(1993 p.74) é necessário “educar nosso modo de ver e observar”, precisamos estar 

atentos ao que vemos, para compreender, detalhar, “saber ver”, necessitamos ter 

um olhar crítico, um diálogo com as obras, uma afinidade. 

A arte para ser entendida precisa ser vista, para Coli (1990. p.122), 

“perdemos o habito do olhar que analisa, perscruta e observa”, o autor fala que essa 

perda se dá pelas muitas informações que temos nas ruas, pois precisamos 

decodificar cada imagem que vemos o mais rápido possível.  Já Fusari e Ferraz 
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(1993. p.74), consideram que “ver significa essencialmente conhecer, perceber pela 

visão, alcançar com a vista os seres, as coisas e as formas do mundo ao redor”, por 

isso precisamos decodificar o que vemos para que possamos compreender o mundo 

que nos cercam e o cotidiano em que vivemos. 

A partir do momento que observamos a arte como construção do saber, como 

formação pessoal entendemos a importância de a estudarmos, e que, essa 

construção do conhecimento não é adquirida da noite para o dia, e sim, um estudo 

contínuo a partir de pesquisas, visitas a museus, leitura da obra de arte para que 

aflore nosso entendimento sobre o seu real valor como legado cultural. Conhecer a 

arte auxilia no desenvolvimento do ser humano, em sua percepção de ver, refletir e 

dialogar com a obra, trazendo um novo jeito de ver o mundo ao qual ele pertence. 

Coli (1990) analisa que a frequentação aos eventos culturais despertará o 

gosto pela obra, levando o indivíduo a uma interpretação. Segundo o autor a 

apreciação é construída a partir do momento que o indivíduo consegue ler a obra, 

trazendo para si o conhecimento do que leu, levando-o a buscar mais estudos para 

melhor compreender as obras e o que elas realmente querem dizer. Ao ler uma 

imagem simplesmente olhamos de forma superficial, não temos tempo para 

decodificar o que vemos, ainda mais nesse mundo capitalista em que vivemos, onde 

o que vale é o que se consegue vender.  

O ensino de arte é de total importância para o desenvolvimento do ser 

humano, pois ela faz com que o homem tenha uma visão mais ampla do mundo, 

ensina ao indivíduo a educação do sentir, que perdeu ou não adquiriu ao longo da 

vida, mas para ter essa compreensão do mundo que se vê, é necessário que a 

mente esteja livre das barreiras imposta pela mídia, para que seu conhecimento seja 

pleno e satisfatório. 

 

No ensino e aprendizagem de arte o professor deverá possibilitar a cada um 

de seus aprendizes o fazer artístico como marca e poética pessoal, pois 

trabalhos iguais não apresentam formas expressivas, mas tão-somente 

“fôrmas” repetitivas sem significado para quem as fez (MARTINS, 

PICOSQUE E GUERRA. 1998, p. 59). 

  

Segundo as autoras citadas, o fazer artístico precisa ter um significado de 

valor emocional, de compreensão do que se está fazendo, os “aprendizes” precisam 
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saber da importância da arte para a sua formação como ser humano, esse fazer não 

pode e nem deve ser uma copia ou um fazer por fazer, mas um desenvolvimento 

para a compreensão da sua própria existência como seres humanos. 

Ainda ressaltam que por meio da arte o “ser humano, através dela, forma e 

transforma a matéria oferecida pelo mundo da natureza e da cultura em algo 

significativo” (Martins, Picosque e Guerra 1998, p. 54), sendo assim, o homem é 

criador mesmo que sem conhecimento especifico, ele por si já faz arte. 

Nosso cotidiano está cheio de imagens (obras de arte ou publicidades), e 

para “ver” essas imagens fazemos uma leitura muito rápida, superficial, não damos 

atenção para essas imagens espalhadas em nosso caminho, com isso não 

conseguimos ler e decodificar nenhuma delas, segundo Coli (1990, p. 122), 

“perdemos o hábito do olhar que analisa, perscruta e observa”. 

Fusari e Ferraz (1993, p. 74) nos diz que “educar o nosso modo de ver e 

observar é importante para transformar e ter consciência da nossa participação no 

meio ambiente, na realidade cotidiana”, por isso precisamos compreender o que 

vemos para termos consciência da nossa realidade, do nosso meio social 

 

Considerações Finais 

 

Entender como a arte é compreendida no meio acadêmico e na sociedade, 

(entre alunos acadêmicos, artistas e frequentadores do museu), abre um caminho 

para que possamos observar a dimensão da educação do olhar e como esta 

educação interfere na definição de gosto, ou seja, saber se esta ou aquela produção 

pode ser caracterizada como arte.  

Pensar a arte como conhecimento é outro ponto importante para 

considerarmos nessa pesquisa, pois a dimensão educativa da arte pode motivar a 

inteligência e criação para novos horizontes. Ampliando esse conhecimento estamos 

sensibilizando nossa capacidade de leitura e entendimento do que está além de 

cada obra observada, seja ela uma imagem, uma música, um filme, ou o próprio 

patrimônio cultural edificado.  
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A arte precisa fazer parte da vida do ser humano, para que esse se consiga 

perceber a sua interação com seu meio social, adquirindo uma sensibilidade do ver e 

sentir, pois a arte possibilidade infinitas interpretações do mundo que nos cerca.  
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      A arte e cultura nos espaços formativos: fruição e educação do olhar 

FERREIRA, Susane Gomes1 – UFG 
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Resumo: O presente estudo analisa a formação estética do educador a partir da 
frequentação às artes plásticas e a ambientes culturais. Percebe-se que a cultura do 
educador em licenciatura pode influenciar e condicionar o modo como vê o mundo. A 
pesquisa bibliográfica foi adotada para a compreensão da dimensão da educação do 
olhar na formação de professores tendo o apoio de Buoro (2003), Berger (1999), 
Pillar (2003), Coelho (2003), Coli (1990), e Laraia (2003). O estudo, ainda em 
andamento, tem apresentado que escrever sobre prática em arte aliada a teoria, no 
espaço do laboratório de arte tem proporcionado a formação estética dos alunos-
professores. 
 
Palavras-chave: Formação Estética. Cultura. Ensino de Arte. 

 

Introdução 

 

O presente estudo tem como finalidade compreender a importância do ensino 

crítico de arte aliado ao uso do laboratório de arte para o desenvolvimento de 

atividades práticas. Este tem propiciado aos alunos e alunas dos cursos de 

licenciatura ir até a arte, obtendo formação estética. É uma possibilidade do aluno 

sujeito produtor de cultura, entrar em contato com a arte, podendo testar os 

materiais e os vários gêneros artísticos contribuindo para formação do seu olhar, 

passando pelo dialogo da cultura e da arte. 

Para tanto, embasaremos nos seguintes autores: Coli (1990) que em seu livro 

“o que é arte”, traz o conhecimento do que é ou não é arte a partir da valoração da 

obra com base em diferentes discursos; Pillar (1999) que em seu livro sobre “a 

educação do olhar”, traz a leitura e a releitura de obras, uma leitura crítica de mundo 

e a compressão do desenvolvimento estético; Berger (1999) que traz uma 

contextualização entre “os modos de ver” também aliado ao discurso sobre a 
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imagem; Pillar (2003) que debate “o olhar em construção” a partir da arte na história 

do homem; Coelho (2003) que traz a necessidade de se formar um aluno mais 

crítico na universidade a partir da compreensão de uma nova escola associada à 

formação cultural, e não apenas transmissão de conhecimento; Laraia (2003) que 

analisa a “cultura como um conceito antropológico”. 

Esses autores demonstraram que o ensino de Arte na escola e a formação 

cultural a partir de um ensino voltado para o conhecimento da cultura na qual estão 

inseridos, proporcionará uma formação crítica e autônoma. 

 

A Formação do olhar e a educação como cultura 

 

Para os estudantes de licenciatura o laboratório de arte tem possibilitado um 

caminho para o desenvolvimento de uma formação ampla e de um conhecimento 

associado à produção cultural. É o inicio de uma formação para entendimento do 

que é arte e dos materiais artísticos, e ainda, como a experiência prática e teórica no 

campo do desenvolvimento artístico tem possibilitado educar o seu olhar para ver de 

forma crítica e não apenas olhar, como analisa Berger (1999). Para esse autor, a 

relação entre o que vemos e o que sabemos nunca estão estabelecidas, sempre 

olhamos para mais de uma coisa, e na maioria das vezes o que vemos está 

acompanhado de um discurso que influencia nossa percepção. Nesse sentido é 

necessário educar o olhar para que aquele que vê tenha uma formação cultural 

crítica, que só acontecerá a partir de um contato com a produção cultural, seja ela 

em qualquer uma das linguagens da arte. 

            A arte está presente na vida do homem desde os primórdios da civilização. 

Segundo Buoro (1999), a arte já estava presente nos desenhos nas paredes das 

cavernas como ilustração de sua cultura. Isso demonstra que desde os primórdios o 

homem já se expressava de forma visual para se comunicar. Essa forma de 

expressão por meio da arte, segundo Coli (1990) não é algo simples de se fazer, 

arte não é tudo ao nosso redor, a arte é algo mais refinado que exige uma técnica, 

um conhecimento.  
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        Segundo a autora Pillar (1999), ler uma obra é como ler um texto só que 

composto de formas, cores e texturas. A releitura de uma obra é o ato de reproduzir 

uma outra obra a partir da leitura de uma já existente. E a leitura ou fruição, 

possibilita mais de uma interpretação sobre a obra, porque há uma construção, um 

conhecimento visual, o olhar do observador é impregnado com experiências 

anteriores. Por isso cada pessoa vê de forma diferente a mesma coisa, ou seja, a 

mesma imagem ou obra de arte possibilita diferentes leituras. Isso é possível porque 

esse olhar está impregnado de experiências visuais, culturais, sonoras, perceptíveis 

pelas diferenças culturais. 

Segundo Laraia (2003) a cultura é como lentes através da qual o homem vê o 

mundo, homens de grupos sociais diferentes usam lentes diversas e, portanto, tem 

visão desencontrada das coisas que vão condicionar o modo como se vê o mundo. 

Essa análise também está no autor Coelho (2003, p. 1) quando afirma que o homem 

é fruto da cultura, o homem transforma o mundo e cria sua face humana e, ao fazê-

lo numa relação complexa conflituosa e intima relação com o outro, cria a si mesmo 

como humano. O que difere o homem dos animais é a cultura que é movida por 

regras, costumes típicos de cada grupo social, pensar cultura é pensar no homem e 

seu modo de vida, suas relações com os demais que o cerca. 

A escola tem o papel importante, segundo Coelho (2003), de formar um 

cidadão critico autônomo e apto a tomar suas próprias decisões, mas com o passar 

de tempo e por pressão do capital, as escolas têm ficado cada vez mais 

preocupadas com o mercantilismo, com a formação para o mercado, se esquecendo 

de lembrar da individualidade de cada ser. A preocupação passou a ser em transferir 

o conhecimento pronto, como se o aluno fosse uma tábua rasa a espera de 

conhecimento.  

Segundo o autor a necessidade de mudança é emergencial, com este tipo de 

ensino, onde só se transmite o conhecimento, o aluno não aprenderá o gosto pelas 

artes e pela cultura, por exemplo, apenas transferir conteúdo não é correto, mas 

temos que ensiná-lo a construir por si mesmo seu aprendizado buscando sempre 

possibilitar e ampliar os saberes culturais, construindo de forma critica o seu 
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conhecimento. Formar este cidadão implica, no campo das artes, uma frequentação, 

ir até a obra, ao teatro, à música, etc., possibilitar o conhecimento crítico das artes. 

Nesse sentido o Laboratório de Arte é para todos, o lugar onde se encontra a 

possibilidade de experimentação da arte e onde inicia o processo de fruição da arte, 

seja qual for a linguagem da arte é possível o sentimento e a fruição que a arte 

promove em quem faz e em quem a vê. 

Nesse espaço se aprende olhar, como Buoro (2003) diz: não basta apenas 

olhar só por olhar, mas ver a obra com riqueza de detalhes usando premissas de 

seu conhecimento, de sua cultura. Para a autora “a escola pode desenvolver no 

aluno a percepção visual de mundo a da obra de arte, ampliando seu repertorio 

visual e gráfico, contribuindo para uma construção do olhar crítico no exercício da 

cidadania” (pg. 16).  

É o que analisa Coelho (2003), pois negar ao educando o convívio com forma 

sensível da arte é desvalorizar a formação humana, é transformar a escola em um 

lugar de transmissão, não se preocupar com a formação crítica do aluno.  

 

Considerações Finais 

 

Diante do que foi exposto pode-se notar que é inevitável a formação crítica do 

aluno, contudo, para o bem fruir da arte é necessário a frequentação à obra e aos 

espaços culturais. O capitalismo é um obstáculo, pois viver em um país onde tudo 

advém do capital, nos leva a uma educação precária. Nesse sentido, defendemos a 

oportunidade de trabalho prático no Laboratório de Arte aliada ao contato do aluno 

com a produção artística e a experimentação plástica desenvolvida nesse espaço e 

na frequentação aos museus, casas de cultura, shows, teatros. 

Percebe-se que com incentivo à formação cultural este aluno poderá 

despertar em si o gosto por conhecer e vivenciar a arte, contribuindo para que se 

torne um frequentador e fruidor de arte. 

Educar o olhar é ir além do que se vê buscando a essência das coisas, pois 

olhamos para mais de uma coisa ao mesmo tempo e não vemos o que realmente a 

arte quis transmitir, a educação do olhar no ensino das artes é a primeira etapa para 
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transformar este aluno em um frequentador de arte, mesmo sabendo que sua 

compreensão será condicionada pela sua cultura, levando a compreender também 

que cada um verá a mesma obra, mas com entendimento diverso sobre seu 

significado, e isso ocorrerá, como se viu, porque cada um vê a partir de sua cultura 

do seu conhecimento prévio de mundo, o conhecimento que carrega impregnado em 

seu olhar.   
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Simpósio Temático número 05: Cultura e Processos Educacionais 

 

Resumo: Esta pesquisa tem como escopo a demonstração da importância dos 

estudos escolares e considera que a produção da consciência em relação a 

relevância da educação, independentemente da idade do sujeito que busca reunir as 

melhores condições possíveis para obter “sucesso” escolar. O meio social e familiar 

são fundamentais e devem ser garantidos. O objetivo do estudo é apresentar que na 

individuação a própria pessoa articula as oportunidades, sendo esta disposição 

determinante. A pesquisa é de natureza qualitativa e busca articular os nexos 

causais e relacionais do estudo científico. Os resultados apontam que os casos são 

bastante recorrentes embora tenham pouca visibilidade midiática como foi o caso da 

garota Rivânia, amplamente divulgado em jornais televisivos e impressos. 

 

 Palavras-chave: Escolaridade. Leitura. Cidadania.  

 

Introdução 

 

Esta pesquisa está no início e visa investigar e debater a importância da 

escolaridade para as crianças, jovens e adultos em geral. Objetivamos apresentar 

que a escolarização é um importante caminho para a construção do conhecimento 

acessível à pessoa de diferentes culturas, que é, contudo, apreendido pelo sujeito 
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de forma singular, sendo para muitos o único caminho. Conforme Bourdieu (1998), a 

aquisição dos diversos tipos de capital está, em uma boa porcentagem, por conta da 

própria pessoa, sem desconsiderar que o meio social tem papel importante nesse 

processo. A proposta desta pesquisa é apresentar uma análise relacional dentro do 

método praxiológico. O objetivo, pois, é fazer uma análise de caso. Assim, tomamos 

o caso de uma garota de 8 anos, na cidade de São José, no estado de Pernambuco, 

que aparece abraçada a um conjunto de livros, salvando-os da enchente que 

assolou sua cidade. A foto em que ela aparece abraçada aos livros circulou 

intensamente nas redes sociais em 4 de junho de 2017. Tomamos esse caso para 

análise em razão de ele ser representativo da valorização pessoal do estudo. 

 

Quanto à produção simbólica que pensamos está relacionado o caso citado, 

afirma Miceli citando Bourdieu (1998) “O campo educacional é uma produção 

simbólica para o qual concorrem de maneira determinante os próprios agentes (p. 

28)”. 

 

Objetivo Geral:  

 

Acompanhar a atuação e o papel social das redes sociais e da grande mídia 

no Brasil, ao divulgar e acompanhar o desenrolar dos casos de esforço e dedicação 

aos estudos, realizados por pessoas de idades e classe sociais variadas.  
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Objetivos Específicos: 

 

●  Refletir sobre a importância do estudo na sociedade da comunicação e do 

conhecimento;  

● Debater a violência simbólica expressa e sentida entre os estratos mais 

pobres em decorrência das políticas educacionais no Brasil.  

● Analisar o papel da mídia com relação a divulgação de casos de interesse, 

esforço e dedicação com os estudos. Por que o caso de Rivânia não é isolado 

existem inúmeros outros exemplos, o que confirma que no Brasil a falta de 

atuação de uma mídia mais crítico-social, que pudesse divulgar 

cotidianamente casos positivos de interesse pessoal pelo estudo.     

   

Procedimentos Metodológicos 

 

Conforme Leite (2011), a fotografia é muito mais que um registro, ela é, 

dentre outros modos artísticos, a possibilidade de captura do real. Utilizamos como 

metodologia a possibilidade de coleta nas mídias eletrônicas de fotografia e 

ilustração como fontes de informação. As analisamos como veiculadoras e 

produtoras de sentido. Esse material é rico em informações que escapam a outros 

materiais convencionais. Além do mais a fotografia e a ilustração tem poder de 

comunicar uma mensagem que alcança diretamente o público. O método é o 

praxiológico ou análise relacional, o que de acordo com Bourdieu (2000) auxilia na 

composição e conexão dos nexos que faz sentido numa visão de conjunto.  

Como afirma Goldenberg (2007), a pesquisa é um processo que é impossível 

prever todas as etapas, baseado no confronto permanente entre o conhecer e o 

ignorar. Buscamos compreender a midiatização de acontecimentos envolvendo 

atitudes positivas.  
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Resultados 

 

Esperamos debater o tema da valorização do estudo em contraposição aos 

vários debates que são travados atualmente nos diversos meios de comunicação, 

especialmente nas redes sociais sobre o desmerecimento e desvalorização do 

estudo, da escola, do (a) professor (a), dos livros literários e didáticos.  

Desvendamos o direcionamento que a mídia dá aos casos como o de Rivânia 

incluindo-os no debate nas redes sociais e fazendo chegar a repostagens de TV. 

Apontando que repercussões desse tipo se fazem importante, pois, sabe-se da 

ocorrência de centenas de casos que poderiam ajudar um número bem maior de 

pessoas que estão em situação semelhante.  

Despertar o senso crítico sobre a realidade educacional brasileira e perceber 

como a mídia pouco veicula casos como o de Rivânia que apesar das poucas 

condições materiais de existência são pessoas – nesse caso, uma criança – que 

enxergam no estudo oportunidade de ascensão social, e desenvolvimento em todas 

as outras esferas.  

Pretendemos destacar ainda o papel que exercem os professores e 

estudantes das licenciaturas quanto à atenção dispensada à análise de matérias 

como essa em como o papel da mídia pode contribuir para os “estudos de caso” 

debatidos em sala de aula com casos semelhantes ao de Rivânia.  

O acompanhamento da mídia é parte de projeto de extensão e cultura que 

desenvolvemos no espaço da graduação e que contribui para um olhar crítico para o 

que é divulgado na mídia e nas redes sociais, debatendo criticamente o papel que 

podem ter na formação de professores e no desenvolvimento da educação e da 

cultura.  

 

Considerações Finais    

 

Até o momento, a pesquisa nos leva a concluir que as políticas de educação 

necessitam de revisão e debate no sentido de construir e equipar escolas de 

qualidade para todos, sobretudo em regiões mais vulneráveis. Além disso, é 
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fundamental problematizar o papel da mídia no Brasil, levando em consideração o 

seu grande potencial como formadora de opinião, a mesma ao enfatizar a ação de 

Rivânia como o de uma heroína, demostra um interesse implícito em vender apenas 

uma imagem instantânea.  

Ao questionarmos o papel da mídia e propormos uma mídia critico-social, 

estamos falando em desviar esse olhar midiático, de interesses pecuniários que 

atualmente esta focada em falar mal da escola pública, quanto à educação, para um 

olhar critico social, que elenque os inúmeros casos de esforço e interesse pelo 

estudo, pela educação. Que embora em circunstâncias bem diferentes as de 

Rivânia, também demonstram enorme esforço e dedicação para enfrentar as 

adversidades em busca de um futuro melhor.  

Pessoas que acreditam no estudo e se esforçam para construir uma imagem 

admirável de si mesmo através dele, e assim, contribuir muito mais para elevar a 

compreensão e a aceitação do diferente, ou seja, as formas de preconceitos, 

estereótipos, tipificações e padronizações instituídas. Pessoas como Rivânia que 

apesar do “Brasil”, são verdadeiras fontes de entusiasmo e determinação. Conforme 

Marx (2001) A liberdade ou aprisionamento constitui um antagonismo. Ou seja, se a 

mídia “quiser” ela pode veicular diariamente, notícias boas. 
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Simpósio Temático número 6: Estudos das relações interdisciplinares de gênero. 

 

Resumo: Este presente trabalho tem como objetivo compreender as relações de 
gênero entre homens e mulheres no curso de pedagogia discutindo sobre os 
desafios da docência de homens na educação infantil e as dificuldades encontradas 
na execução de sua função devido ao preconceito da família, escola e sociedade. 
Historicamente, o ambiente é marcado pela presença feminina e “naturalizado” como 
espaço predominante da mulher por estar relacionado ao cuidar e a vínculos 
afetivos. Foi realizado um recorte bibliográfico, buscando entender fatores que 
contribuem para o afastamento de homens na docência da educação infantil, 
trabalhando com crianças menores de seis anos de idade. Algumas pesquisas nos 
possibilitam concluir que o número de homens exercendo a função de pedagogos na 
educação infantil ainda é minoria no Brasil, predominando a docência em outras 
disciplinas com crianças maiores, como geografia, matemática e física, não 
causando intimidação na sociedade e tendo maior prestígio. 
 
Palavras-chave: Relações de gênero. Pedagogia. Homens.  

 

Introdução 

 

Este trabalho procura discutir as relações de gênero entre homens e mulheres 

no curso de Pedagogia, buscando compreender a problematização de homens que 

enfrentam muitos desafios para exercer a docência na educação infantil e a 

feminização do magistério.  

Durante um longo tempo o magistério era de responsabilidade masculina, 

principalmente por padres e jesuítas, representantes religiosos. Depois da 
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Revolução Industrial, a mulher passou a assumir a educação dos filhos e como 

consequência as mulheres foram inseridas no magistério, que estava associado ao 

[...] fato de a mulher gerar em seu ventre um bebê com a “consequente 

função materna” de cuidar de crianças; função esta que seria ligada à 

feminilidade, à tarefa de educar e socializar os indivíduos durante a 

infância. Dessa forma, a mulher deveria seguir seu “dom” ou 

“vocação” para a docência. (MARTINS e RABELO, p. 6168, 2006) 

 
Assim, vemos que o magistério está associado a mulher devido o “dom” que 

ela já tem para cuidar tão bem de crianças, visto que já faz esse trabalho em casa 

com seus filhos. Tornando assim uma profissão, historicamente, “naturalizada” como 

feminina por estar diretamente ligada ao cuidado, a educação de crianças, a 

maternidade. Dificultando a desconstrução dessas ideias por parte da sociedade, a 

dificuldade em entender que assim como a mulher, os homens também podem 

exercer a função do magistério. 

Nos cursos de licenciatura em Pedagogia o predomínio de mulheres é 

intenso, caracterizando como um curso feminino devido à ausência ou pouco 

número de alunos do sexo masculino matriculados aumentando o preconceito 

existente e a dificuldade em serem contratados na função “naturalizada” como 

feminina. 

 

Desenvolvimento 

 

Historicamente, a mulher ocupa o papel de professora na educação infantil e 

a grande maioria das vagas em universidades no curso de Pedagogia. Assim, 

podemos dizer que um homem matriculado no curso de Pedagogia “caracteriza 

como uma resistência, confrontando os discursos sociais e culturais – permeados 

pelas relações de gênero e poder –, que instituem a docência para crianças como 

uma opção (exclusivamente) feminina” (SANTOS E CASTRO, 2015.) 

Na Graduação em Pedagogia, por não discutirem sobre as relações de 

gênero na universidade, os homens enfrentam desafios. Começando pelo estágio 

supervisionado que  

[...] os acadêmicos pedagogos geralmente possuem mais dificuldades que 
as acadêmicas ao pleitear a oportunidade para experimentar a docência em 



 
 
 
 
 
 
 

3 

 

3 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

escolas de Educação Infantil. Há situações em que após receber várias 
negativas das escolas de EI, os estagiários são forçados a vivenciar a 
prática pedagógica nos anos iniciais do Ensino Fundamental, visto que 
nessa fase a sua aceitação não é tão restrita como na Educação Infantil. 

(HENTGES e JAEGER, p. 2, 2012.) 
 

Podemos perceber que as divisões de trabalho entre homens e mulheres 

existem. Profissões que tenham características ligadas a emoção, cuidado, carinho, 

sensibilidade são atribuídas as mulheres. Algumas instituições de ensino dizem ter 

dificuldades com a presença de homens na educação infantil (SILVA, 2013). 

Um homem atuando na docência da educação infantil provoca 

questionamentos por parte de pais e funcionários da escola que não se sentem 

confiantes em deixar seus filhos na escola com medo de que a filha, principalmente 

menina, seja abusada sexualmente na hora do banho ou troca de fralda.  

A presença de professores homens na educação infantil é tão forte pela 
diferença, que alguns sujeitos do âmbito escolar e até estudantes mulheres 
do curso de pedagogia em algumas discussões realizadas em grupos 
alegaram não confiar os filhos a um professor homem “desconhecido” [...] 
(SILVA, p. 17, 2013). 
 

Com isso, percebemos que a presença de homens no ambiente da educação 

infantil é vista como estranha. Além de pensarem que as crianças podem ser vítimas 

de abuso sexual, homens que atuam na educação infantil são colocados na posição 

de homossexuais por não desempenharem “profissão de homem” (SILVA, 2013). 

A atuação de homem em um papel considerado feminino sofre preconceitos 

assim como a mulher que desempenha um papel profissional de caráter masculino, 

que a todo momento precisam comprovar que são capazes de exercer determinadas 

funções.  

Por serem homens, esses profissionais precisam comprovar mais qualidades 

do que as mulheres que entram nessa carreira da educação infantil (SILVA, p.22, 

2013). O homem precisa comprovar, que assim como a professora mulher, é capaz 

de cuidar, de educar, de ensinar. Até mesmo porque o homem, tem papel de pai em 

casa e os pais também precisam cuidar de seus filhos.  

O ingresso de homens nas licenciaturas de pedagogia e no interesse pela 

docência na educação infantil possibilita maior discussão sobre as relações de 

gênero no âmbito educacional, mostrando que profissão não tem gênero. 
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Precisamos entender que embora eles executem uma atividade 

predominantemente feminina, isso não interfere em sua masculinidade. É a 

construção de uma prática profissional. 

 

Considerações Finais 

 

É preciso discutir mais sobre as relações de gênero nas escolas, nas 

universidades, em casa, para que possamos compreender que as profissões, assim 

como as famílias e outras coisas, não podem ser separadas por gênero. Não existe 

profissão feminina ou masculina, ambos podem desempenhar qualquer profissão, o 

importante é ser capacitado e qualificado para isso. 

A inserção de acadêmicos na Pedagogia e discentes homens na educação 

infantil pode ser um avanço na área da educação. Mesmo que em menor 

quantidade, comparado com as mulheres, podemos ver que há homens que também 

buscam pelo direito de igualdade de gênero lutando para serem aceitos e inseridos 

em um ambiente fortemente e culturalmente marcado pela presença feminina.  
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Simpósio Temático 06: Estudos das relações interdisciplinares de gênero 

 
Resumo: Consciente que a sexualidade é inerente a formação da identidade do 
indivíduo, e que está presente desde o nascimento até a mais tenra idade, justifica-
se pesquisar e estudar sobre o tema. Com a chegada do novo milênio é possível 
perceber que a discussão a respeito da sexualidade está presente em diferentes 
espaços, na mídia, nas revistas, na escola, nos grupos de estudos localizados em 
diferentes universidades/faculdades em todo o país. Com objetivo de refletir e 
problematizar as questões ligadas à sexualidade, gênero e educação, este trabalho 
tem como objetivo geral identificar o que dizem os artigos da revista Presença 
Pedagógica sobre o tema. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental.  No 
total foram analisadas 60 revistas editadas no período de 2005 a 2015. A revista é 
dividida em seções: artigos, entrevistas, reportagens, ponto de vista e dicionário 
crítico da educação. Procurou-se identificar nas seções das revistas aqueles que 
tratam sobre o tema sexualidade, quais conteúdos são abordados, as tendências 
teóricas e propostas metodológicas. Após analisar as seções das edições da revista 
selecionada identificou-se 710 artigos/entrevistas/reportagens, sendo que destes 
apenas 11 exploram o tema sexualidade e gênero e, a maioria, é de apoio 
pedagógico. 
 
Palavras-chave: Sexualidade. Educação. Revista Presença Pedagógica.  

 
Introdução 

A sexualidade não se restringe aos aspectos biológicos (anatomia e fisiologia 

dos órgãos sexuais, reprodução e capacidade instintiva), como a maioria das 

pessoas acredita, vai além, envolve aspectos comportamentais, sociais, culturais, 

econômicos, biológicos, psicológicos, dentre outros. Como afirma Nunes e Silva 

(2000, p. 73) a sexualidade transcende a consideração meramente biológica, “ela é 

a própria vivencia e significação do sexo [...], já carrega dentro de si a 
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intencionalidade e a escolha, que a torna uma dimensão humana, dialógica, 

cultural”. A sexualidade é uma parte da condição humana, marca única do indivíduo, 

uma particularidade desenvolvida na condição histórica e cultural do homem.  

Verifica-se que a discussão sobre sexualidade se ampliou a partir de 1985, 

com a constatação do aumento de gravidez entre jovens e das doenças 

sexualmente transmissíveis (DST), principalmente da AIDS (BRASIL, 2001). Frente 

a essa realidade, a temática sexualidade passou a ser incorporada nos currículos 

escolares e ganhou destaque a partir de 1996, com a proposta de se tornar um tema 

transversal segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  

A educação sexual deve ser trabalhada em todos os níveis de ensino, e 

nessa perspectiva, Furlani (2009) enfatiza a relevância deste conhecimento para a 

formação integral do indivíduo desde a infância.  

 
A educação sexual deve começar na infância e, portanto, fazer parte do 
currículo escolar – as temáticas discutidas na educação sexual são 
conhecimentos imprescindíveis à formação integral da criança e do/a jovem. 
O sexo, o gênero, a sexualidade, a raça, [...], por exemplo, são identidades 
culturais que constituem os sujeitos e determinam sua interação social 
desde os primeiros momentos de sua existência (FURLANI, 2009, p. 45). 

 

Muitas vezes a sexualidade é trabalhada sendo explorando apenas o enfoque 

biologista, retratando a fisiologia e higiene dos órgãos, aspectos ligados a 

reprodução humana e doenças. Segundo Meyer; Klein; Andrade (2009, p. 86),  

 
[...] a sexualidade continua sendo tematizada nas escolas sob o enfoque do 
risco, seguindo a tradicional hegemonia do referencial médico e as práticas 
educativas que enfocam a promoção da saúde sexual e a prevenção de 
gravidez e de doenças nessa esfera, têm sido orientadas por um viés 
individualista [...]. 

 

A escola precisa abrir espaço nas suas atividades programadas para 

trabalhar a temática sexualidade, e para tanto, os professores precisam de uma boa 

formação, que seja continuada e atualizada, propor dinâmicas diferenciadas, 

trabalhar dentro da concepção emancipatória de educação sexual e proceder a 

leitura em diversas fontes. 

Partindo do pressuposto que as revistas são publicações periódicas editadas 

em intervalos regulares, com a colaboração de vários autores tratando de assuntos 
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diversos, e são consideradas “nos tempos atuais umas das mais importantes fontes 

bibliográficas” (GIL, 2002, p. 45), optou-se neste trabalho por investigar a revista 

Presença Pedagógica. 

O objetivo principal deste trabalho é identificar o que dizem os artigos da 

revista Presença Pedagógica sobre a sexualidade, tendo como recorte temporal as 

edições entre 2005-2015. Os objetivos específicos traçados são: identificar na 

revista, de acordo com suas seções (artigos, entrevistas reportagens, ponto de vista 

e dicionário crítico da educação) as que abordam a temática sexualidade e definir a 

que nível a se destina; averiguar os conteúdos abordados, quais as tendências 

teóricas e propostas metodológicas. 

 
Desenvolvimento 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental. 

Apesar de trabalhar com alguns dados numéricos relativos a quantidade de 

revistas e artigos que abordam o tema sexualidade, o foco não é quantificar e sim 

trabalhar com a abordagem qualitativa. 

Para o desenvolvimento deste trabalho optou-se pela coleta de dados que se 

valem da fonte de papel. Segundo Gil (2002, p. 44), a pesquisa bibliográfica é 

“desenvolvida com base em materiais já elaborados e fundamenta-se em 

contribuições de diversos autores sobre determinado assunto”. Utilizou-se livros, 

artigos científicos, teses e dissertações para fundamentar teoricamente a pesquisa.  

A pesquisa documental é “feita através de materiais que ainda não receberam 

um tratamento analítico, mas que constituem em uma fonte rica e estável de dados” 

(GIL, 2002, p. 44). A fonte documental deste trabalho foi a revista Presença 

Pedagógica e o recorte temporal o período de 2005 a 2015.   

Para análise documental utilizou-se como referencial teórico Bardin (1977) 

que propõe a análise de conteúdo realizada em três momentos: a pré-análise; a 

exploração do material; o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Na pré-análise procedeu-se a leitura “flutuante” das edições. Durante a leitura 

a atenção foi direcionada para os títulos. Foram selecionados os títulos que tinham 

expressões ligadas a sexualidade como: gênero, diversidade sexual, DST, 

homofobia, preconceito. 
3 
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Durante a exploração do material foram analisados: quais conteúdos de 

sexualidade são explorados; se as produções são de cunho informativo, teórico ou 

prático; qual a tendência teórica; qual a concepção de sexualidade dos autores; e as 

propostas metodológicas indicadas. 

Como a pesquisa ainda se encontra em andamento, a etapa de inferência que 

consiste na interpretação controlada dos dados coletados ainda não foi concluída. 

Foram analisadas 60 edições da revista Presença Pedagógica, do período de 

2005 a 2015, contemplando um total 710 artigos/reportagens/entrevistas, e destes, 

apenas 11 abordam o tema sexualidade.  

Os títulos encontrados foram: Saúde para todos - HIV/AIDS e pessoas com 

deficiência (edição nº 70); Gênero e sexualidade (edição nº 72); Diversidade sexual 

na sala de aula (edição 85); Currículo: questões étnico-raciais e de gênero (edição 

nº 95); Diversidade sexual e educação (edição nº 96); Infância, gênero e filmes de 

animação (edição nº 108); Sexualidade e afetividade na escola (edição nº 112); 

Relações de gênero na educação infantil Sexualidade e gênero (edição nº 118); Por 

uma escola sem homofobia (edição nº 121); Gênero (edição nº 126). 

Os conteúdos abordados são: gênero, diversidade sexual, sexualidade e 

afetividade, saúde (fazendo referência a AIDS) e homofobia, sendo que o mais 

explorado foi a questão de gênero.  

Classificaram-se os documentos de acordo com o cunho: informativo, prático 

e teórico. Constatou-se que oito são de cunho informativo, onde a intenção 

apresentada é repassar informações e sugestões de ações para determinados 

conteúdos, sendo fundamentados teoricamente. 

Observou-se que as produções sobre a sexualidade estão direcionadas, em 

sua maioria, para todos os níveis, sendo que apenas quatro artigos são específicos 

para a Educação Infantil. 

Ressalta-se que a sexualidade deve ser compreendida não apenas no 

enfoque biológico, mas também no enfoque social, cultural, histórico e afetivo, e isso 

pode ser constatado durante as análises dos dados coletados.  

 
Considerações Finais 

4 
 



 
 
 
 
 
 
 

5 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 
 

A educação sexual não se restringe a concepção médico-biologista, que se 

pauta nas descrições de informações sobre o aparelho reprodutor, funções sexuais, 

cuidados higiênicos com o corpo humano, DST e reprodução, vai além, está ligada a 

formação do indivíduo, socialmente, psicologicamente e biologicamente.  

Atualmente a proposta de educação sexual é trabalhar com a concepção 

emancipatória que visa à compreensão plena de sexualidade, onde o indivíduo deve 

ser compromissado, crítico, autônomo, responsável e consciente de seus atos. Vale 

ressaltar que o ato de cuidar e educar sexualmente deve partir da ação conjunta 

entre família, escola e sociedade.  

Os artigos da revista Presença Pedagógica possuem aporte teórico, e se 

sustentam em estudiosos do assunto, apresentam temas relevantes e atuais 

relativos a sexualidade e adotam a concepção emancipatória de educação sexual. 

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir com os sujeitos envolvidos com 

a educação e que reconheçam a revista Presença Pedagógica como um recurso 

pedagógico, mas conscientes da necessidade de avaliar as mensagens transmitidas.  
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Resumo: Este trabalho trata da temática da discriminação e preconceito 
relacionados às relações de gênero e a diversidade no cinema. Constatando a 
existência de práticas discriminatórias que excluem da sociedade uma parcela 
significativa da população, por serem sujeitos diversos e não estarem adequados 
aos padrões hegemônicos das relações de gênero. Esta discussão de gênero e 
diversidade será atravessada pelo filme “Preciosa: uma história de esperança”, de 
Lee Daniels (E.U.A, 2009), seguindo a metodologia de análise fílmica, através das 
orientações de análise de filmes proposta por Ferrès (1996): Leitura situacional do 
filme; Leitura fílmica e Leitura Avaliadora. O estudo foi analisou as representações 
de corpo (raça, obesidade e beleza), de violência sexual e os aspectos de 
vulnerabilidade, educação e emancipação vividos pela protagonista no filme. 
 
Palavras-chave: Violência sexual. Corpo. Preconceito de cor. 

 

Introdução 

O interesse por esse estudo surgiu mediante a participação de grupo de 

estudo, e de um projeto de pesquisa e extensão na Universidade Federal de 

Goiás/Regional Jataí, na área da Educação, cuja linha de pesquisa versa sobre 

Gênero e Diversidade na Escola – Discutindo a temática através do cinema. Assim, 

durante um encontro para estudar uma obra cinematográfica que surgiram dúvidas 

sobre a temática “gênero e violência”, questão muito presente na sociedade e 

principalmente no cotidiano da própria Universidade, conforme relatos de muitas 

estudantes. Então, a partir desse pressuposto iniciou-se um estudo de gênero e 

violência a partir da análise de obras cinematográficas. 
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Durante a execução inicial dessa pesquisa buscou-se aprofundar os estudos 

sobre violência e gênero para, posteriormente, analisar uma obra cinematográfica e 

trazer alguns conceitos fundamentais para compreensão do tema. Tendo em vista os 

benefícios que a linguagem cinematográfica proporciona à formação das (os) 

estudantes do Curso de Pedagogia por mediação da leitura e análise de imagens e 

de ferramentas utilizadas pelo cinema, o trabalho com essa linguagem, entre outros 

aspectos, contribui para o desenvolvimento da compreensão crítica do mundo e das 

novas tecnologias. As histórias fictícias e reais projetadas na tela do cinema 

representam contextos cujos valores, individuais e coletivos, poderão ser discutidos 

e ampliados por meio do debate com estudantes universitários. 

O objetivo deste estudo foi analisar as representações de corpo negro e gordo 

e beleza, de violência sexual e os aspectos de vulnerabilidade, educação e 

emancipação vividos pela protagonista no filme “Preciosa: uma história de 

esperança”. 

 

Reflexões sobre Violência e gênero 

Na obra cinematográfica em questão observa-se que o problema da violência 

não se trata apenas de uma postura agressiva dos homens, mas de uma cultura 

que influencia toda a sociedade. Está presente o patriarcado que consiste numa 

forma de relacionamento, de comunicação entre os gêneros, caracterizada pela 

dominação do gênero feminino pelo masculino. Essa dominação aparece na forma 

de violência contra a mulher, violência física, emocional, moral, sexual e 

psicológica. Dessas, talvez, a violência psicológica cause mais danos nas 

mulheres do que a violência puramente física. 

Nesse contexto de violência, o uso do termo de gênero nos permite analisar 

as identidades femininas e masculinas, sem limitar ao plano biológico, podendo 

indicar identidades que estão sujeitas a algumas variações determinadas pelos 

valores de cada período histórico. A violência contra as mulheres não é recente na 

história da humanidade. Ela faz parte de um sistema sócio histórico que tenha 

condicionado as mulheres a uma posição hierarquicamente inferior aos homens. 
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A sociedade culpa os discriminados pelo seu modo de ser, alegando que o 

assédio ou agressões que sofrem são causados pelo seu próprio modo de ser e se 

comportar ou se apresentar. Este tipo de discriminação levam as vítimas a se 

sentirem desmotivadas, inferiores aos outros e, no limite se culpam pela 

discriminação sofrida. 

A violência estrutural é fruto do capitalismo e das relações sociais que se 

sustentam nele, é um tipo de violência velado, do qual está naturalizado dentro da 

sociedade, pois é oriundo da formação das relações sociais, o próprio modo de 

produção capitalista. As mulheres sofrem com a violência estrutural a partir de 

diversos estratos: política, educação, família, trabalho. Esta é a violência estrutural, 

que possui suas formas de aparecimento através das instituições, desencadeando 

na denominada violência institucional. 

O filme mostra a história de uma adolescente pobre, negra e gorda que sofre 

preconceitos, violência e descriminação na família, na comunidade e na escola e, 

acima de tudo, apresenta-se vulnerável como indivíduo, como coletivo e 

institucionalmente. 

 

Metodologia de análise fílmica 

Essa pesquisa envolve estratégias metodológicas complementares: 1ª - 

Estudos teórico-metodológicos e discussões acerca das questões que envolvem as 

relações entre sexualidades, relações de gênero, relações étnico-raciais e 

educação; 2ª - Assistência fílmica e análise das obras cinematográficas escolhidas 

com reflexões e debates. O filme que norteia esta análise é “Preciosa, uma história 

de esperança”, de Lee Daniels (E.U.A, 2009).  

A metodologia estabelece a análise do filme em coerência com a temática 

proposta, seguindo as orientações de análise de filmes proposta por Ferrès (1996): 

Leitura situacional do filme; Leitura fílmica e Leitura Avaliadora. 

Com a leitura situacional pretende-se delimitar o filme ou a série, situá-los 

dentro de um contexto significativo. Com a leitura fílmica pretende-se 

analisar da forma mais objetiva possível a imagem e os sons, prescindindo 

de elementos contextuais como as intenções prévias ou as declarações 

posteriores dos autores. Finalmente, com a leitura avaliadora, pretende-se 
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emitir um julgamento crítico sobre o filme ou série, ou seja, na leitura 

avaliadora julga-se, partindo de todos os pontos de vista, o que havia sido 

detectado e interpretado na leitura fílmica (FERRÉS, p. 135, 1996). 

Na assistência fílmica são feitas observações e, a partir delas produz registros 

em que se inscreve de modo posicionado, relatos reflexivos sobre cenas do 

cotidiano do filme. 

 

Resultados esperados 

O filme “Preciosa: uma história de esperança” retrata de forma realista o 

pesadelo vivenciado por crianças e adolescentes vítimas de violência em seu próprio 

lar. Preciosa é uma garota apática, sem amigos e que traz no rosto um semblante 

sempre fechado de modo a ressaltar a tristeza e desesperança reinantes. O 

desfecho nos revela uma Preciosa que ainda enfrenta diversas dificuldades como 

cuidar sozinha da filha portadora de Síndrome de Down e do filho mais novo. Outro 

ponto que merece destaque diz respeito ao fato de que a figura do pai abusador tem 

seu papel ocultado pela presença da mãe – negligente e perpetradora de violência 

física, psicológica e sexual em Preciosa. 

O filme apresenta os diversos tipos de violência que uma mulher pode vir a 

sofrer, o que é agravado pelo fato da personagem ser uma mulher negra e gorda e, 

antes de tudo ser uma adolescente de 16 anos e ter sido violentada desde a 

infância, aos três anos de idade. A discussão leva a uma reflexão sobre a 

vulnerabilidade individual, coletiva e institucional das crianças e adolescentes. A 

família não pode ser o seu ponto de apoio, a escola não acolhe e, na maioria das 

vezes, torna-se o centro dos processos de discriminação e preconceito. No entanto, 

no filme, a protagonista encontra na educação sua única possibilidade de 

emancipar. Mas a escola só será o foco de emancipação e libertação se houver uma 

prática pedagógica que atenue as diferenças e acolha e empodere as vítimas da 

violência e dos preconceitos. 

 

Considerações finais 

Entendemos que os conhecimentos de relações de gênero, diversidade e 

relações étnicos raciais incluídos no currículo da escola são fundamentais. São 
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conhecimentos que contribuem para a promoção da igualdade de condições de 

acesso e permanência dos diferentes sujeitos na medida em que promovem respeito 

e diversidade cultural. 

Os conhecimentos construídos a partir desta análise fílmica contribuem para 

reflexões a serem desenvolvidas no cotidiano da sala de aula, instrumentalizando o 

debate e desnaturalizando a exclusão social. 

A reflexão fílmica pode levar os seus expectadores a um reconhecimento da 

sociedade, das suas relações e da historicidade das mesmas. O que já é um passo 

importante na busca de um posicionamento crítico e transformador diante da 

realidade. 
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