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Simpósio Temático 03: Teorias e Práticas Pedagógicas em Educação 

 

Resumo: O presente artigo apresenta pesquisa projetada e realizada no interior da 
disciplina de Fundamentos e Metodologia de Ciências Humanas I no tópico 
Pesquisa em História Local, do curso de Pedagogia da Universidade Federal de 
Goiás, Regional Jataí-GO, no primeiro semestre de 2015, bem como os resultados 
alcançados. A pesquisa teve como objetivo entender o papel da sala de literatura 
infantil “Maria das Graças Rodrigues Dias de Sousa (Gracinha)”, a qual será 
nomeada, neste artigo, de Sala “D. Gracinha”, para a formação do leitor competente. 
Para tanto buscou-se conhecer a história da referida sala e de que forma a 
sociedade compreende a existência da mesma. Neste sentido, foram desenvolvidas 
entrevistas, análise bibliográfica e documental, bem como, pesquisa de amostragem 
não probabilística. Os resultados trouxeram o tipo de contribuição da sala na 
formação do leitor competente, o quanto há de conhecimento sobre a existência da 
mesma em meio à sociedade, assim como, revelou necessidades relacionadas ao 
seu espaço físico, o acesso e as obras literárias ali contidas. 
 
Palavras-chave: Sala de Literatura Infantil. Leitor competente. Biblioteca. 
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Introdução 

 

Uma sala de Literatura infantil anexa a uma biblioteca, não parece ser perfil 

das bibliotecas públicas. A Pesquisa em História Local denotou este fato, o que 

chamou a atenção para a peculiaridade da existência de uma sala de literatura 

Infantil no município de Jataí-GO desde 2009. 

É notório que a sociedade contemporânea vivencia um período de grande 

acesso ao mundo das mídias de massa e digital, período esse que, redes sociais 

são mais atrativas e, no Brasil, não se vê restrição ao uso, tanto da TV quanto da 

internet em sentido de faixa etária quanto aos conteúdos e tempo de utilização. É 

ampla a gama de idades que assistem ao que querem ou estão online, infere-se, 24 

horas. 

Durante as entrevistas realizadas, leitura dos poucos documentos locais 

existentes, fontes bibliográficas e reflexões sobre os dados que eram reunidos o 

olhar sobre a Sala de literatura e a sua importância na formação do leitor 

competente tornou-se mais claro e objetivo. Percebeu-se uma necessidade de trazer 

a história do surgimento da sala e sua influência junto às crianças e pré-

adolescentes que ali frequentam para além do uso informal da mesma, mas, para 

sua função social em relação à formação do leitor competente. 

Após esta introdução seguem-se: referencial teórico, contendo pressupostos 

que subsidiaram a fundamentação da pesquisa; metodologia, com explicação dos 

meios adotados para desenvolvê-la; caracterização da sala, os resultados e 

discussão, finalizando com as considerações sobre o exposto. 

 

Fundamentação Teórica 

 

A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil realizada pelo Instituto Pró-Livro em 

sua terceira edição, 2011 (RETRATOS DA LEITURA NO BRASIL, 2012), aponta 

que, 85% dos entrevistados, preferem assistir TV como prática de lazer. A leitura de 

revistas, jornais, livros e textos na internet aparecem em sétima colocação em 28% 

dos entrevistados e destes 58% afirmam ler frequentemente. Ou seja, a leitura de 
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literaturas já foi obrigada a ceder lugar, há muito, para outras práticas que não 

exercem a mesma função, como a formação do leitor competente. 

Dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

referente ao censo 2010 denotam que, a região Centro Oeste soma pouco mais de 

14 milhões de habitantes. A atualização realizada pelo Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas (SNBP) em fevereiro de 2015 revelou 497 bibliotecas públicas 

municipais nesta região. Sendo assim, chega-se ao resultado de, aproximadamente 

28 mil habitantes por biblioteca. Entretanto no município de Jataí-GO esse número 

mais que triplica, sendo 88.006 habitantes para a única biblioteca pública da cidade. 

Dado estatístico igualmente relevante refere-se à quantidade de crianças e 

pré-adolescentes, entre zero e 14 anos, que somaram aproximados 24% da 

população nacional, ou seja, quase 47 milhões de cidadãos em idade de leitura 

formal. No município de Jataí-GO esse número representa 23,7% da população, são 

quase 21 mil crianças e pré-adolescentes. 

Os autores, bem como, documentos que contribuíram na construção do olhar 

sobre o leitor competente foram Yunes e Pondé (1989), Oliveira (1996), PCN (1998), 

Freire (1978), Unesco (1994) e os dados do IBGE (2010). Parece consenso a 

necessidade de formar o leitor competente. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) da Língua Portuguesa trazem a descrição do perfil do leitor competente como 

quem 

 

sabe selecionar, dentre os textos que circulam socialmente, aqueles que 
podem atender as suas necessidades, conseguindo estabelecer as 
estratégias adequadas para abordar tais textos. O leitor competente é capaz 
de ler as entrelinhas, identificando, a partir do que está escrito, elementos 
implícitos, estabelecendo relações entre o texto e seus conhecimentos 
prévios ou entre o texto e outros textos já lidos (BRASIL, 1998, p. 70). 

 

 Freire (1978, p. 68) acrescenta que “o domínio sobre os signos linguísticos 

escritos, mesmo pela criança que se alfabetiza, pressupõe uma experiência social 

que o precede – a da leitura do mundo”, auxiliando na compreensão necessária de 

que a leitura é importante sim, contudo, se não for impulsionada, estimulada; se a 

criança não estiver em um ambiente favorável ao gosto pela leitura, crescerá sem 

que perceba sua necessidade e relevância para a construção do saber autônomo. 
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 Oliveira (1996) contribui com um fator relevante quanto à criança que, 

precocemente, é inserida no mundo literário escrito afirmando que para essa criança 

a “compreensão (será) muito maior de si e do outro; terá a oportunidade de 

desenvolver seu potencial criativo e alargar seus horizontes da cultura e do 

conhecimento; terá ainda uma visão melhor do mundo e da realidade que a cerca” 

(OLIVEIRA, 1996, p. 24). 

 Yunes e Pondé (1989, p. 34) concordam que “a leitura [...], é uma condição 

para dar voz ao cidadão, [...] como preconiza Paulo Freire: o livro deve levar a uma 

leitura/interpretação da vida que ajude o indivíduo na transformação de si mesmo e 

do mundo”. 

 O leitor não é formado instantaneamente, muito menos a prática de leitura é 

adquirida por mera decisão premente estabelecida. Demanda-se, igualmente, tempo 

e dedicação, repetição. Necessariamente o leitor é formado desde os primeiros anos 

e em conseguinte sustentado pela prática constante de ler e, cada vez mais 

aumentar o grau de dificuldade da leitura e a gama de títulos. A esse respeito ainda 

se toma Yunes e Pondé (1989, p. 60) quando dialogam 

 

que o hábito de leitura se forma “antes” mesmo do saber ler – é ouvindo 
histórias que se “treina” a relação com o mundo; daí que contar, recontar, 
inventar, sem que se proíba falar, leva inclusive ao gosto de encenar [...] e 
leitura não é castigo, não exige resposta pronta, nem se mede com provas; 
a eleição pelo leitor da obra a ser lida é indispensável, pois leitura é co-
produção, autor/leitor “que tiram coisas velhas e novas de um tesouro”. 

 

 Inesgotáveis devem ser os meios para auxiliar a criança, desde muito cedo, 

em sua própria formação como leitora, pois, reiterando as palavras de Yunes e 

Pondé supracitado, lê-se de tudo, em todas as idades, mesmo antes do domínio dos 

signos. Deve-se, portanto, ter preocupação e responsabilidade em imprimir no ser 

que se desenvolve o interesse, de forma emocional, pelo ler e ler bem boas 

literaturas. 

 Para tanto, além das escolas, existem as Bibliotecas Públicas Municipais, no 

caso do município de Jataí-GO, coexiste a Sala de Literatura Infantil, local propício 

para se desenvolver o ato e o hábito de ler variados gêneros textuais em múltiplos 

suportes, bem como, ouvir histórias e criar obras de leituras feitas. O Manifesto da 
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IFLA/UNESCO sobre Bibliotecas Públicas (UNESCO, 1994, s/p) argumenta acerca 

dessa necessidade 

 

A liberdade, a prosperidade e o desenvolvimento da sociedade e dos 
indivíduos que são valores humanos fundamentais só serão atingidos 
quando os cidadãos estiverem na posse da informação que lhes permita 
exercer os seus direitos democráticos e ter um papel ativo na sociedade. A 
participação construtiva e o desenvolvimento da democracia dependem 
tanto de uma educação satisfatória, como de um acesso livre e sem limites 
ao conhecimento, ao pensamento, à cultura e à formação. A biblioteca 
pública, porta de entrada para o conhecimento, proporciona condições 
básicas para a aprendizagem permanente, autonomia de decisão e 
desenvolvimento cultural dos indivíduos e grupos sociais. 

 

 Entre os papéis junto à sociedade, de uma sala de literatura para acesso às 

crianças, está o de contribuir na formação do leitor que vivencia a realidade e 

participa dela com postura de cidadão que contribui produtivamente na construção 

de si e da sociedade. 

Contribuindo, portanto para a construção da história sobre a sala, seu papel 

social, educativo, pedagógico e de oportunizar o lazer por meio de momentos de 

leitura e contação de histórias a pesquisa demonstrou-se importante por fornecer 

subsídios informacionais sobre a sala que timidamente inicia sua trajetória em meio 

a um contexto de extrema necessidade, fomentando à construção do leitor crítico, 

compreensivo e competente. 

 

Desenvolvimento 

 

 Para desenvolver o tema proposto a pesquisa contou com visitas locais para 

conhecer, fotografar e entender como o espaço está distribuído. Concomitantemente 

passou-se à leitura de autores que dialogam sobre bibliotecas municipais e a 

formação do leitor competente. 

A pesquisa iniciou-se em fevereiro de 2015 percorrendo seu trajeto 

culminando com a construção e entrega de relatório ao final de junho do mesmo ano 

para obtenção de nota parcial na já citada disciplina. Foram realizadas entrevistas 

programadas com a gestora de escolas públicas, com D. Gracinha , a homenageada 

da sala, assim como com alguns funcionários da biblioteca no objetivo de construir a 



 
 
 
 
 
 
 

6 

 

CONADE 2017 
 

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

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

ISSN: 1982-0186 

 

percepção do lugar dessa Sala junto à sociedade e sua função social na formação 

do leitor competente. 

A pesquisa de amostragem não probabilística também contribuiu nessa 

construção, porém, do ponto de vista da sociedade não escolar. As atividades 

propostas com cunho exploratório por ser a Sala “D. Gracinha” nova no percurso que 

constrói, sendo assim, documentos escassos forçaram o desenvolvimento de outros 

mecanismos para entender a história desse espaço e continuar na análise refletindo 

com autores sobre a formação do leitor conforme preconiza os PCN. 

 

Caracterização da Sala de Literatura “D. Gracinha”, resultados e discussão 

 

As primeiras visitas à sala trouxeram a dimensão histórica e espacial ao que 

se segue de forma resumida. A sala iniciou seu trabalho em meados do ano de 2009 

com contação de histórias para as crianças em datas especiais6. No perpassar dos 

dias e meses a sala ganhou notoriedade junto à comunidade escolar. Em princípio 

chamava-se sala “Monteiro Lobato”, a partir de 2011 o nome foi substituído para 

Sala de Literatura Infantil “Maria das Graças Rodrigues Dias Sousa (Gracinha)” ou 

como é tratada de forma carinhosa pela comunidade que ali participa, Sala D. 

Gracinha. Isso ocorreu como uma “homenagem à primeira funcionária concursada 

da Secretaria Municipal de Cultura na função de Pedagoga da Cultura desde 

12/09/1994”7. 

O local, ainda que não seja muito grande, oferta significante atendimento à 

sociedade escolar e não escolar. As prateleiras com livros, gibis e brinquedos estão 

em altura confortável às crianças a partir dos três ou quatro anos, há iluminação 

natural com amplas janelas de vidro. O mobiliário é composto de cadeiras pequenas 

em madeira, um tapete grande com almofadas utilizadas para se sentar além de 

puffs. 

No espaço há uma casa de fantoches para a contação de histórias e um bom 

acervo de obras infantis e infanto-juvenis bem como gibis variados e brinquedos 

                                                 
6 Dados coletados em entrevistas com funcionários responsáveis pela sala de literatura infantil e da 

biblioteca municipal. 
7 Texto extraído da placa de reinauguração da sala. 
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pedagógicos. Registre-se a preocupação dos responsáveis em manter a sala 

organizada e decorada conforme as histórias desenvolvidas. Além disso, D. 

Gracinha conta com fantasias, as quais utiliza para os momentos lúdicos de contar 

histórias e interagir com as crianças. 

O espaço recebe visitas regulares de escolas com crianças desde a educação 

infantil até o quinto ano do ensino fundamental 1. Nessas visitas são realizados 

momentos de contação de histórias com caracterização de personagens pelos 

funcionários da Sala, somado a isso, são propiciados momentos para realização de 

atividades artísticas sobre a história contada. 

A Sala D. Gracinha permanece aberta ao público durante a semana em 

períodos letivos assim como oferta horários para visitas durante o período de férias 

escolares. Para se compreender melhor a tabela 1 traz os números das visitas, entre 

escolas agendadas e público diverso, à sala no ano de 2013 denotando que 

ultrapassou 15.000 visitas. 

Tabela 1 Frequência em números durante ano de 2013 

    Público 
Meses 

Rede 
Municipal 

Rede 
Estadual 

Rede 
Particular 

Professores Público 
diverso 

Total 

Janeiro       

Fevereiro       

Março 151 305 120 44 65 684 

Abril Férias  Férias  Férias  Férias  Férias  Férias  

Maio 527         309              275 108 59 1.278 

Junho       

Julho Férias 

escolares 

- - - 2.322 visitas a 

exposição e 

cine clube 

2.322 

Agosto 1.269 000 93 89 1.606 3.057 

Setembro  990 32 155 56 1.592 2.825 

Outubro  1.056 01 134 54 1.263 2.508 

Novembro 395 412 209 58 1.304 2.378 

Dezembro 524   47  571 

Fonte: Dados fornecidos pela Biblioteca Municipal Dante Mosconi em junho de 2015. 

 

Interessante perceber os números da coluna “público diverso” que passou de 

6.000 visitantes naquele ano, não é possível afirmar quem compõe esse “público 

diverso”, segundo a funcionária que dá nome à sala, em entrevista, refere-se às 

crianças que foram, em primeiro momento com a escola, porém, que retornaram em 

períodos extra aulas. 
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Para entender melhor a função social da sala de Literatura infantil houve 

entrevista com a D. Gracinha, que dá nome à sala, alguns funcionários da biblioteca 

municipal e gestores de escolas públicas. As entrevistas revelaram alguma 

concordância de que, o fato de existir a sala mais crianças e pré-adolescentes 

frequentam a biblioteca. 

Fator interessante apontado nas entrevistas com os funcionários da biblioteca 

é o aumento de famílias que incluíram esse espaço como local de lazer. Com 

gestores foi notória a satisfação quanto à contribuição da Sala D. Gracinha junto aos 

professores melhorando o desenvolvimento de projetos de fomento à prática de 

leitura para além da sala de aula e do espaço escolar ampliando assim o ato de ler 

para além da prática estritamente escolar. 

Entretanto foi pontuada a dificuldade de acesso por não haver elevador e a 

Sala se encontrar no segundo andar do prédio, sendo assim, o acesso deve ocorrer 

pelas escadas dificultando as visitas que envolvam cadeirantes ou que apresentem 

dificuldade de locomoção. 

Atividade realizada que contribuiu significativamente na compreensão sobre o 

conhecimento da sociedade sobre a existência desse espaço, foi a Pesquisa de 

amostragem não probabilística, o que Rudio (2014, p. 63) explica como sendo 

“amostras acidentais – (considerando-se) apenas os casos que vão aparecendo”, 

por meio de formulário direto onde o entrevistador realiza as perguntas e anota as 

respostas. Abordando 50 pessoas entre vinte e sessenta anos de idade chegou-se a 

alguns dados. Vinte e sete pessoas afirmaram conhecer a existência de uma 

biblioteca em Jataí-GO, dessas, nove pessoas afirmam conhecer a Sala D. 

Gracinha, e, das nove, sete já visitaram a Sala. 

Outro ponto a se colocar, revelado na pesquisa se refere à divulgação, das 

nove pessoas que afirmaram conhecer a Sala D. Gracinha a maioria afirma ter 

conhecido (6 pessoas) por meio de crianças que contaram que visitaram com a 

escola, três pessoas conheceram quando visitaram a Biblioteca Municipal e 

nenhuma soube por divulgação em propaganda impressa, em rádio, propaganda 

televisiva ou internet. 
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Considerações Finais 

 

Este artigo, portanto, contribuiu na construção do olhar sobre a Sala de 

literatura infantil “D. Gracinha” e seu papel social na formação do leitor competente. 

A pesquisa se mostrou proveitosa, a Sala “D. Gracinha” é compreendida por 

professores, gestores, funcionários da biblioteca e pela comunidade como espaço 

de lazer e de aprender.  

Aprender signos da escrita não significa dominar a escrita e a leitura, assim 

como, aprender o nome de notas musicais não significa que o indivíduo se tornou 

músico. Para que haja um leitor competente há que se criar o hábito de ler, ler de 

tudo, não apenas o que gosta, ler pelo prazer de ler para realizar atividades 

escolares e do dia a dia, ler para ler o mundo, ler para ter autonomia. 

Percebeu-se nesta pesquisa que quem utiliza a sala com suas programações 

ou a visita pelo simples prazer de ler a considera relevante para a formação do leitor, 

assim como, quem trabalha na Sala a vê como espaço público de diversão e 

formação. 

Quanto aos materiais dispostos foi possível perceber certa precariedade, as 

obras literárias são, em grande parte, doações trazidas de variadas formas, há livros 

que faltam páginas e os que estão reformados apresentam fragilidade.  

Quanto à divulgação foi percebida a falta dela. Não é conhecido propagandas 

sobre a Sala, nem panfletos ou folders, a maior divulgação ocorre oralmente com 

comentários das crianças quanto aos passeios junto às turmas das escolas em 

projetos de fomento à leitura. 

A pesquisa oportunizou conhecer a história da sala e seu papel social, 

entretanto ainda há muito que se desenvolver no que se refere à Sala de Literatura 

Infantil “D. Gracinha”. 

Neste sentido reflete-se, o que motivou o surgimento da Sala de literatura? De 

onde vem, ou deveriam vir, os recursos para aquisição de novas obras de maneira 

mais frequente? Qual o lugar da Prefeitura no que tange à conservação da Sala e de 

seus materiais? Que tipo de literatura é mais comum? Há literaturas que prezam 

pela inclusão como livros em BRAILE ou literaturas bilíngues português/Libras? 
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Essas e tantas outras questões podem subsidiar novos estudos sobre essa 

relevante sala de literatura, bem como,  
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Simpósio Temático número 3: Teorias e Práticas Pedagógicas em Educação 

 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar as reflexões feitas a partir 
do Projeto de Intervenção Pedagógica realizado durante o Estágio Curricular 
Supervisionado II do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade 
Federal de Goiás, o qual teve como foco o cantinho de leitura como recurso 
pedagógico para estimular a leitura e, concomitantemente, a escrita. O texto discute 
as ações para desenvolver o cantinho da leitura com enfoque contextualizado com o 
objetivo de motivar alunos a ler. Discute ainda como deve ser organizado esse 
cantinho de leitura, o papel do professor nessa perspectiva de leitura associada ao 
letramento, bem como, expõe os resultados desta Intervenção Pedagógica a luz da 
teoria e da prática, o qual percebemos o poder do cantinho de leitura para 
desenvolver nos alunos o hábito de leitura associado ao letramento. 
 

Palavras – chave: Cantinho de leitura. Leitura. Alfabetização. Letramento 

 

Introdução 

 

O relato de experiência que consta neste trabalho são resultados das 

vivências na escola-campo durante a execução do Estágio Curricular 

Supervisionado II (ECSII)3, do Curso de Licenciatura Plena em Biologia pela 

Universidade Federal de Goiás (UFG).  O período de estágio proporciona momentos 

de grande experiência, pois envolve etapas de observação, análise, reflexão e ação 

sendo contempladas segundo as orientações de estágio da Instituição, de acordo 
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2
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de Goiás, Campus Jataí (IFG/Campus Jataí), Jataí, Estado de Goiás. thiago.wedson@gmail.com 
3
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com os parâmetros da Resolução CEPEC nº 7312 que define em seu artigo 11° as 

seguintes condições:  

Apreensão da realidade da escola campo – objetiva a compreensão, a 
descrição e a análise do cotidiano escolar;  
Elaboração do projeto de ensino e pesquisa - a partir da problematização 
das situações vivenciadas, definir o tema do projeto de ensino e pesquisa. A 
elaboração do projeto implica preparação teórica, em especial a respeito de 
conhecimentos básicos de pesquisas, com o objetivo que o aluno 
desenvolva atitude investigativa;  
Desenvolvimento do projeto de ensino e pesquisa – execução da proposta 
de ensino na escola-campo, envolvendo os aspectos descritos;  
Relatório Final do Estágio – apresentação da intervenção docente na 
escola-campo que evidencie a compreensão da realidade escolar e as 
contribuições de todo o processo de investigação para a construção pessoal 
e coletiva da formação docente.  
 

Os princípios que rege o estágio do qual foi produzido este relato oportuniza 

uma dialogicidade entre teoria e prática de forma grandiosa. A partir das vivências 

na escola-campo torna-se possível aplicar constructos teóricos trabalhados nas 

diferentes disciplinas do curso, e estas práticas ao mesmo tempo são refletidas e 

colaboram para novas construções e elaborações do saber. 

E para desenvolver, muito mais do que a capacidade de ler, o gosto e o 

compromisso com a leitura, é necessário mobilizá-los internamente, pois aprender a 

ler (e também ler para aprender) requer esforço. Precisa fazê-lo compreender que a 

leitura é algo interessante e desafiador, algo que, conquistado plenamente, dará 

autonomia e independência. Precisará torná-los confiantes, condição para poderem 

se desafiar a “aprender fazendo”. Uma prática de leitura que não desperte e cultive o 

desejo de ler não é uma prática pedagógica eficiente. (BRASIL, 2000, p. 58)  

Feito a parte de observação sistemática e análise criteriosa sobre as reais 

necessidades do turno vespertino da escola, foi elaborado então o projeto de ação 

no ambiente escolar intitulado “Formando leitores: otimizando o cantinho de leitura”.  

Despertar o gosto pela leitura é essencial nessa etapa de escolarização, visto 

que, sua pratica é importante para o bom desenvolvimento e aproveitamento tanto 

para atividades escolares quanto para atividades extraescolares. Cagliari (2004) 

discute a importância da leitura como sendo a mais importante atividade 

desenvolvida na escola, pois, a leitura está interrelacionada com todas as outras 

atividades que são desenvolvidas no espaço escolar. 
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Aprender a ler e exercitar a leitura faz com que o aluno desperte diversas 

habilidades, como a interpretação, a compreensão de assuntos distintos, o indivíduo 

se torna capaz de se inserir em culturas diferentes, ambientes diversificados com a 

exploração da leitura, além de servir para o crescimento pessoal, para que possa 

defender sua opinião e ser crítico e reflexivo frente aos fatos. A prática da leitura 

também enriquece o conhecimento, desenvolve a escrita, melhora o repertório de 

vocabulário mais avançado, proporciona uma maior agilidade de raciocínio, permite 

constante atualização de conteúdos escolares e extraescolares, e por fim, 

proporciona inclusive a diversão, por que aguça a imaginação do leitor ou ouvinte.  

Para que a leitura tenha verdadeiramente sua função social reconhecida, é 

necessária inclusive a mudança de metodologias arraigadas no tradicionalismo para 

que a mesma seja vista como algo que faz parte das práticas sociais da criança e 

não dissociáveis da realidade delas, ou seja, a forma como a leitura é concebida na 

escola na forma de “be a ba” não faz sentido para a criança, a leitura deve estar 

relacionada com o contexto e a vivência dos alunos, explorar os momentos em que 

se usa a leitura em práticas sociais, como escrever e ler uma carta ou um e-mail, 

uma lista de compras, bilhetes, receitas, notícias, entre outras. É necessário dar um 

sentido, um significado para o ato de ler. Nesta lógica Oliveira e Queiroz (2009, p. 

02) entende que:  

O ensino de leitura deve ir além do ato monótono que é aplicado em muitas 
escolas, de forma mecânica e muitas vezes descontextualizado, mas um 
processo que deve contribuir para a formação de pessoas críticas e 
conscientes, capazes de interpretar a realidade, bem como participar 
ativamente da sociedade.  
 

Neste contexto, esse texto busca relatar as ações para criar, nos alunos da 

primeira fase do Ensino Fundamental; crianças de 6 a 10 anos de idade, o hábito de 

leitura, contribuindo para a formação de leitores autônomos e competentes.  

Cardoso e Peloso (2007) ressaltam a importância do trabalho de motivação dos 

alunos a gostarem da leitura nos anos iniciais de escolarização, pois, contribui para 

a formação de leitores criativos e autônomos. Durante a implementação do projeto, 

foi criado e otimizado o cantinho de leitura com intuito principal de potencializar o 

processo de leitura, em que, professores e alunos tivessem a oportunidade de 



 
 
 
 
 
 
 

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 

 

trabalhar com diferentes gêneros textuais pautados principalmente pelo princípio do 

letramento.  

Para que esse propósito fosse alcançado, foram executadas, de forma 

coletiva, ações de estímulo à leitura, além da sensibilização, entre pais, alunos e 

professores, de sua importância. O projeto também buscou propiciar momentos de 

prazer e motivação com a leitura de livros entre os pais e familiares do aluno. Com 

esse intuito, cada aluno poderia levar livros para casa, assim, aluno e família 

poderiam desfrutar do momento de leitura juntos. 

 

Desenvolvimento 

 

O Estágio Curricular Supervisionado II na E. E. M. do C. F, tinha como 

propósito a observação crítica e reflexiva de como funciona a instituição. Nesse 

processo, foi nitidamente perceptível a harmonia entre funcionários e alunos, o 

empenho de cada um para que tudo funcionasse da melhor forma possível. Essa 

característica refletiu na dificuldade em detectar onde atuar, uma vez que desde o 

princípio a proposta foi a elaboração de um projeto que contribuísse para um 

trabalho coletivo. Dessa forma, por meio de troca de informações com as 

professoras da escola emergiu a necessidade de organizar um cantinho de leitura, 

visto que, além de priorizar atividades de leitura, que era essencial para o início da 

alfabetização, a escola também era parceira do Projeto Aprendizagem da rede 

estadual de ensino, que valoriza e exige os registros das leituras feitas mensalmente 

pelos alunos. No entanto, os livros literários que as três professoras dispunham para 

os alunos não resolvia mais esse problema, pois já não atraiam a atenção devido ao 

desgaste e a rotatividade entre uma série e outra. Optamos então, por investir na 

criação de três espaços de leitura, um para cada sala de aula, sendo elas 

multissereadas, o que consistiria na divulgação entre os alunos sobre a importância 

da leitura, tentando despertar o gosto dos mesmos para os livros, revistas e jornais e 

ao mesmo tempo produzir nas salas um cantinho atrativo em que os alunos tivessem 

contato com leituras diversificadas. Nenhuma das três salas de aula desfrutava de 
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um cantinho de leitura ao alcance dos alunos. Os livros existentes em cada sala 

eram guardados no armário e expostos para os alunos quando necessários.  

A implantação do projeto contou com as etapas elencadas no quadro 1. 

Inicialmente, foram realizadas visitas à escola para sensibilizar os alunos para 

participar do projeto, logo em seguida, veio a busca por patrocinadores, parceiros 

(para a doação de livros literários e qualquer trabalho que contribuísse para a 

realização do cantinho), escolha de livros e confecção de materiais para ornar os 

cantinhos. Então, foi estabelecido um cronograma para o cumprimento das ações 

envolvidas no Projeto (Quadro 1 – Cronograma de Atividades), em que ficaram 

planejados as etapas que constava em apresentação do projeto, a sensibilização 

dos alunos, a busca pelas parcerias para conseguir os materiais necessários para o 

cantinho de leitura, os momentos de leitura para os alunos, a confecção de fichas, 

jogos pedagógicos, suportes para guardar os livros, a entrega dos livros e todos os 

acontecimentos do evento.  

 

Quadro 1 – Cronograma de Atividades 

Etapas/ 
Semanas 

Descrição das 
Ações 

Responsável Data 

Etapa 1 Apresentação 
do Projeto na 
Escola 

Grupo Gestor e 
pesquisadores 

Novembro/2013 

Etapa 2 Sensibilização 
dos alunos para 
participarem do 
projeto 

Grupo gestor, 
professoras e 
pesquisadores 

Fevereiro/2014 

Etapa 3 Buscar parceiros 
para doar livros 

pesquisadores Novembro/2013 
Dezembro/2013 
Fevereiro/2014 
Março/2014 
Abril/2014 

Etapa 4 Momentos de 
leituras em sala de 
aula de forma 
diversificada 

Professoras das 
turmas e 
pesquisadores 

Março/2014 
Abril/2014 
Maio/2014 

Etapa 5 Confeccionar 
Os materiais 
Para otimizar o 
cantinho de leitura 

Pesquisadores Março/2014 
Abril/2014 
Maio/2014 

Etapa 6 Entrega dos livros 
e dos cantinhos de 
leitura 
Apresentação 

Comunidade 
escolar e 
pesquisadores 

Maio/2014 
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teatral 
Apresentação do 
Contador de 
Histórias 

Fonte: elaborada pelos autores 

 

Além de produzir os cantinhos de leitura o projeto contou com etapas de 

leituras, afim de embuir nos alunos o gosto pela leitura. Para isso, foram utilizados 

recursos tecnológicos como tela e reprodutor de mídia dos quais eram novidades 

para os alunos. 

 

RESULTADOS E ANÁLISES 

 

 De todas as análises realizadas durante a execução do Projeto de 

Intervenção Pedagógica existem algumas que se destacam: afinal o que é leitura? 

Como ela acontece em sala de aula? Qual a sua importância dentro da sala de 

aula? Qual a contribuição do cantinho de leitura na formação dos alunos?  

Para o primeiro questionamento, realizando uma análise bem simples, a 

leitura é a capacidade de decifrar códigos linguísticos que resultam na ação de ler 

algo. Essa sem dúvida é uma interpretação limitada do que seja a leitura, é retratar a 

leitura numa perspectiva excessivamente restrita a mera codificação de fonemas ou 

a decodificação de grafemas. Ler vai além da habilidade de compreender códigos. 

Não que decodificar não seja importante, mas esta habilidade deve estar aliada a 

compreensão, como diz Martins (2004, p.32) “ambas são necessárias à leitura, 

decodificar sem compreender é inútil; compreender sem decodificar, impossível. Há 

que se pensar a questão dialeticamente”. Para Soares (2011) ler significa apreensão 

e compreensão de significados expressos em língua escrita, mas o que é primordial 

é a apreensão e a compreensão do mundo, desde o que está mais próximo da 

criança ao que lhe está mais distante, visando a comunicação, a aquisição de 

conhecimento. A habilidade de ler confere ao sujeito a emancipação quanto a 

apropriação da linguagem, isso significa a competência de atribuir aos signos seus 

respectivos significados dentro de um contexto linguístico e sociolinguístico. É por 

esses e vários outros motivos que deve acontecer o incentivo a leitura e seu vínculo 

com a realidade do educando.  
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Como ocorreu no projeto cantinho da leitura, este estímulo deve acontecer 

principalmente em sala de aula com variedades de leituras, explorando diversos 

gêneros textuais, proporcionando ao aluno um ambiente alfabetizador onde ele 

tenha acesso a fontes de pesquisas e leituras diversas, que estejam ao alcance de 

suas mãos o tempo todo, nesse caso o cantinho de leitura dentro da sala de aula se 

torna imprescindível. Emilia Ferreiro (2011, p.34) em sua obra “Com todas as letras”, 

destaca a qualidade do material essencial numa sala de alfabetização, fazendo 

alusão ao cantinho de leitura.  

Em cada classe de alfabetização deve haver um “canto ou área de leitura” 
onde se encontrem não só livros bem editados e bem ilustrados, como 
qualquer tipo de material que contenha escrita (jornais, revistas, dicionários, 
folhetos, embalagens e rótulos comerciais, receitas, embalagens de 
medicamentos etc.). Quanto mais variado esse material, mais adequado 
para realizar diversas atividades de exploração, classificação, busca de 
semelhanças ou diferenças e para que o professor, ao lê-los em voz alta, dê 
informaçãoes sobre “o que se pode esperar de um texto” em função da 
categorização do objeto que o veicula.  

 

Fica claro que para uma alfabetização de qualidade as atividades que 

envolvem leitura devem fazer parte da rotina diária de execução para os alunos e de 

planejamento para o professor. A escola deve ser um espaço privilegiado de leitura, 

pois é muito comum que as crianças tenham pouco contato com práticas de leitura 

em seu ambiente familiar. Mas, infelizmente ainda perceptível ranço de uma 

educação tradicional, em que nem sempre o que se vive na escola é o que se vive 

no mundo fora de seus muros. Cabe ao professor transformar essa realidade para 

que a leitura apreciada na Instituição Escola tenha fundamentação social de caráter 

contextualizado e não o contrário. Aliás, quando se sabe o porquê aprender, a 

aprendizagem se torna mais prazerosa e significativa, como sabiamente disse Paulo 

Freire (1987, p. 39) “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. Então, devemos associar as 

práticas educativas com as práticas sociais, professores devem levar para dentro da 

escola o mundo e não excluí-la como vem sendo feito no decorrer da história. 

Entretanto, professores devem ter claro de que a leitura e a escrita são importantes 

dentro da escola por que antes disso, elas são importantes fora dela.  

Organizar na sala de aula um cantinho de leitura e proporcionar aos alunos a 

aprendizagem da leitura e da escrita vinculadas à função social é o ideal no 
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processo de alfabetização, já que se refere a primeira fase do ensino fundamental. 

Assim, a leitura que se pratica na escola e fora dela estariam conectadas num 

sentido real para quem aprende, logo, a alfabetização estaria relacionada ao 

letramento.  

 

LEITURA E ESCRITA: PROCESSOS QUE CAMINHAM JUNTOS  

 

As atividades de prática de leitura e escrita em sala de aula não deveriam 

acontecer com privilégios uma em detrimento de outra, o ideal é que não haja essa 

dicotomia, o correto é que ambas as práticas caminhem juntas.  

O fato é que ler e escrever se apresentam atualmente como duas práticas 

sociais básicas em uma sociedade letrada (MARCUSCHI, 2005). O ideal seria que 

para cada atividade de leitura planejada pelo professor culminasse em alguma forma 

de registro, assim estaria oportunizando à criança a ler e refletir sobre o processo de 

escrita. Pois, não basta ler ou ouvir algo lido por outrem, é necessário propiciar 

atividades desafiadoras que levem os alunos a desenvolverem uma consciência 

fonológica capaz de associar leitura e escrita ao mesmo tempo, resultando assim na 

apropriação da escrita alfabética.  

A concepção de aprendizagem que os professores possuem não contribui 

para esse olhar crítico/reflexivo da forma de como a criança aprende. É necessário 

conhecer como a criança aprende, qual a sua visão de aprendizagem e 

principalmente que os professores se apropriem da sua linguagem profissional, da 

sua abordagem pedagógica com propriedade. Ainda é bastante disseminada a 

forma tradicional de ensinar e aprender, enquanto os professores não assumirem 

seu papel de mediador do conhecimento, abandonar os discursos redundantes e 

estarem certos de que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (PAULO FREIRE, 

1996, p.47), essa ruptura entre leitura versus escrita irá persistir. 

O projeto culminou na entrega dos cantinhos de leitura (figura 1) e com um 

evento que teve como atrativos: leituras de histórias contadas da forma convencional 

(lendo no livro) para os alunos, apresentação de teatro, declamação de poesia e 
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histórias contadas por uma contadora de histórias. No total foram entregues: três 

suportes para livros, 80 revistinhas de entretenimento e curiosidades sobre o 

zoológico de Goiânia, 60 revistas de entretenimento, 120 revistinhas com temas 

relacionados ao meio ambiente, 412 exemplares de literatura infantil, uma coleção 

de 120 livros literários do Banco Itaú, uma coleção de gibis com 142 exemplares, 67 

fichas de leituras diversificadas, jornais, revistas de assuntos gerais, 5 jogos de 

alfabeto móvel, 15 jogos pedagógicos, 60 canetas coloridas, 60 pastas, 3 caixas 

organizadoras, 3 painéis decorativos e 3 cadernos personalizados para o registros 

das leituras.   

Além dos cantinhos de leitura cada aluno recebeu uma pasta que continha 

três revistas com leituras diversificadas, curiosidades e atividades de entretenimento. 

Essa pasta teve como principal objetivo estimular a responsabilidade dos mesmos 

para com os livros, além de servir para transportá-los do cantinho de leitura para 

casa em segurança, eliminando o risco de danificar o livro durante o trajeto. Todos 

os livros dos cantinhos serão emprestados, para que os alunos levem para casa e 

compartilhe com a família esse momento de leitura, além de aproximá-los durante o 

ato de ler, esse momento de leitura realizada em casa pode se transformar em 

momento prazeroso entre os membros da família.  

 

Figura 1 – Cantinhos de leitura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: arquivo dos autores 
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Considerações Finais 

 

No período de estágio fica perceptível que nem sempre a necessidade da 

escola a priori seja aquilo que quem está fora dela, como espectador pensa que é 

necessário. É imprescindível uma observação sistemática e uma análise criteriosa 

para perceber qual a real necessidade interventiva. Somente depois de participar 

ativamente da rotina diária da Escola-campo, ter contato direto com toda a 

comunidade escolar e realizar a diagnose é que se pode definir o projeto que irá 

contribuir para o desenvolvimento dos alunos.  

Durante as várias etapas executadas, desde a mobilização dos alunos e 

funcionários para participarem do projeto, dos momentos de leituras em sala de aula, 

das buscas por parcerias, confecção de materiais, até a apresentação final que 

resultou na entrega dos cantinhos de leitura; foi proporcionado um crescimento 

pessoal e profissional imenso. É nestes momentos de vivência prática que surge a 

oportunidade de refletir sobre a identidade profissional, a postura frente aos desafios 

que a profissão impõe. 

O momento da entrega dos cantinhos de leitura foi marcado por muita 

emoção e euforia por parte de todos, pois todos aprovaram e apoiaram o projeto de 

forma incondicional, mobilizando todo o turno vespertino da escola. Foi notório que 

para a escola-campo o projeto de intervenção resultou em grandes conquistas, visto 

que, tanto por parte dos alunos, quanto das professoras o aproveitamento dos 

cantinhos foi de fato cumprido a sua intencionalidade.  

Depois de algum tempo em que alunos e professoras puderam desfrutar de 

todos os livros, revistas, jornais, fichas de leitura, jogos pedagógicos que faziam 

parte do cantinho de leitura da sua respectiva sala de aula, cada professora fez uma 

pequena declaração de como foi benéfico a implantação do cantinho de leitura em 

suas salas de aula, veja: professora 1: “o cantinho de leitura despertou em nossas 

crianças o interesse pela leitura e gerou um crescimento intelectual...Esse projeto 

veio nos ajudar a preparar nossos alunos melhor, nessa tarefa árdua de escrever 

bem”. “Os alunos ficaram encantados com os livros e com as apresentações feitas 

no dia da entrega...  
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despertaram grande interesse e curiosidade em ler. As salas tornaram-se um 

ambiente acolhedor... Todos os dias os suportes dos livros são organizados pelos 

alunos, com isso eles se sentem responsáveis em conservar e manter a ordem 

deste espaço... Pude perceber a importância e relevância que o cantinho da leitura 

representa na rotina de sala de aula”. Professora 2: “A partir do momento que fui 

contemplada com o cantinho de leitura percebi que houve uma grande mudança na 

rotina da minha sala. Meus alunos despertaram para o mundo da leitura... inovou e 

ampliou os conhecimentos dos meus alunos trazendo grandes evoluções na leitura e 

na escrita”. Professora 3:  “Desde que nossa escola foi contemplada com o cantinho 

de leitura... Percebemos que os alunos tomaram gosto pela leitura, despertando 

também o interesse para outros gêneros textuais, proporcionando um grande 

avanço na escrita... “Foi uma verdadeira e grata surpresa para nós recebermos o 

cantinho de leitura que estava faltando em nossa sala”.  

Diante do exposto conclui-se que o Projeto “Formando Leitores: otimizando o 

cantinho de leitura” foi sem dúvida um sucesso na escola-campo. É finalizado com o 

sentimento de dever cumprido e com a visão de que é possível contribuir de forma 

significativa para a melhoria da educação, e com a certeza de que um cantinho de 

leitura bem estruturado, com diferentes gêneros textuais aliados a um planejamento 

sistêmico que vincula atividades de leitura e registros (escrita) pode fazer com que a 

aprendizagem aconteça de forma prazerosa, espontânea, contextualizada numa 

perspectiva de letramento. 
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Simpósio Temático 3: Teorias e Práticas Pedagógicas em Educação 

 

Resumo: Este artigo tem a finalidade de apresentar os resultados da realização da 

oficina “O sabor do Cordel – Uma Prática Pedagógica de Leitura”. Esta oficina 
nasceu da necessidade de se trabalhar o gênero cordel como incentivo à leitura de 

poemas, por ser este carregado de aspectos constitutivos do próprio gênero textual, 
mas também de toda uma variedade de linguagem característica do Nordeste, que 
apresenta de forma criativa e saborosa, a cultura dessa região, seu modo de agir e 

pensar. Tentamos desconstruir o mito de que a leitura em sala de aula é sempre 
enfadonha e nada atrativa aos seus alunos/leitores. Assim, foram feitas leitura de 

folhetos de cordel e, em seguida, a construção de cordeis pelos alunos. Confirmou-
se que esse gênero é construído num processo de interação e reescrita entre 
professor/mediador e aluno. Enfim, verificou-se um enorme interesse dos alunos 

pela leitura e produção escrita, na qual passaram a monitorar a sua prática. Todos 
os cordeis produzidos pelos alunos foram expostos em varais no corredor frente às 

salas de aula, para que os alunos pudessem atuar concretamente, como autores 
apreciados e também como leitores dos textos dos colegas, praticando assim, uma 
leitura de interação viva, própria da comunicação. 
 
Palavras-chave: Cordel. Leitura. Produção.  

 

Introdução 

 

O cordel é uma manifestação literária, originária de Portugal que se espalhou 

pelo Nordeste, semelhante por muitas vezes às poesias humanistas em que se 

comparem as suas temáticas e funções. O interessante é se perceber que esse 

gênero cumpre muito bem não só seu papel literário, em muitas produções, mas 

acima de tudo, cumpre seu papel comunicativo como instrumento de difusão da 

cultura e pensamento do povo, mostrando as angústias deste, anseios, sentimentos, 

opiniões, humor, sarcasmo até. Por isso ser um legítimo representante da 

diversidade linguística de nosso país. 

                                                 
1
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Assim se fez muito importante levar aos nossos alunos do Colégio Estadual 

Serafim de Carvalho (CESC) a experiência de ler, conhecer e escrever o Cordel, a 

fim de a leitura na escola poder sim ser muito interessante e prazerosa e, ao mesmo 

tempo proporcionar oportunidade de aquisição de conhecimento e valorização da 

cultura e linguagem do nosso povo. Foram escolhidas as turmas de 2º ano do 

Ensino Médio dos turnos matutino e vespertino para realizarem essa proposta de 

experimentação de leitura e produção do referido gênero. 

É sabido que, através do ato de ler, podemos conhecer outros mundos, 

ampliar nossos conhecimentos, nos divertirmos entre tantas outras coisas. Como diz 

Geraldi (2012, p.98) recuperar na escola e trazer para dentro dela, o que dela se 

exclui por princípio – o prazer – me parece o ponto básico para o sucesso de 

qualquer esforço honesto de “incentivo à leitura”.  

Segundo Cagliari, leitura é:  

Uma decifração e uma decodificação. O leitor deverá, em primeiro lugar 
decifrar a escrita, depois entender a linguagem encontrada, em seguida 
decodificar todas as implicações que o texto tem, e finalmente, refletir sobre 

isso e formar o próprio conhecimento e opinião a respeito do que leu.  
(CAGLIARI, 1992, p.150) 
 

Aqui, em especial, a nossa intenção era proporcionar a esses alunos o gosto 

no contato com esse gênero, no que tange a conhecer seus elementos constitutivos, 

suas características próprias, um pouco mais do nosso povo, de seus costumes, da 

beleza de sua linguagem, e não simplesmente centrar a prática da leitura em 

decodificação de signos linguísticos, como se faz comumente em muitas escolas 

brasileiras. Tudo isso, numa interação prazerosa feita pela leitura de folhetos de 

Cordel e, em seguida, pela produção textual. 

 

Desenvolvimento 

 

            Há muito se tem constatado que, em nossas escolas, pratica-se um ensino 

de língua artificial, fragmentado e desconectado com a real atividade de um falante, 

que é dinâmica, ágil e participativa. Essa é uma situação a ser combatida, é preciso 

que o ensino do nosso idioma seja bem mais interessante e menos enfadonho, que 
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seja uma constante prática de linguagem interativa e contextualizada, para 

possibilitar, inclusive, a elevação do grau de letramento de nossos estudantes. 

          Marcuschi  ressalta que  

O sucesso da análise dependerá da concepção de língua que norteia a 
perspectiva teórica, bem como da ideia de funcionamento de língua. O 
autor, e o trabalho aqui defendido, parte da noção de funcionamento de 

língua como fruto também das condições de produção, ou seja, da atividade 
de produtores/receptores de textos situados em contextos reais e 
submetidos a decisões que seguem estratégias nem sempre dependentes 

apenas do sistema lingüístico. A língua, nesse caso, se realiza como um 
fenômeno heterogêneo (com múltiplas formas de manifestação), variável 
(dinâmico, suscetível a mudanças), histórico e social (fruto de práticas 

sociais e históricas), indeterminado sob o ponto de vista semântico e 
sintático (submetido às condições de produção) e que se manifesta em 
situações de uso concretas como texto e discurso. O autor acrescenta que 

os sentidos e as respectivas formas de organização linguística de textos se 
dão no uso da língua como atividade situada. Isto se dá na mesma medida, 
tanto no caso da fala como da escrita. Nas duas modalidades, tem-se a 

contextualização como necessária para a produção e a recepção, ou seja, 
para o funcionamento pleno da língua. (MARCUSKI, 2017, p.42) 

 

Inicialmente foi feita uma leitura compartilhada de uma poesia de Cordel na 

sala de aula, comentou-se a temática, o contexto da poesia, o humor, pontos de 

vista presentes,  entre outros aspectos, a fim de simplesmente se deleitar com o 

texto,não houve nesse momento a obrigatoriedade de se analisar aspectos 

gramaticais, por exemplo. Conforme Geraldi (2012, p.97), com “leitura – fruição de 

texto” estou pretendendo recuperar de nossa experiência uma forma de interlocução 

praticamente ausente das aulas de língua portuguesa: o ler por ler, gratuitamente. E 

o gratuitamente aqui não quer dizer que tal leitura não tenha um resultado. O que 

define esse tipo de interlocução é o “desinteresse” pelo controle do resultado. 

Na aula seguinte, os alunos assistiram a um vídeo sobre como eram 

produzidas as xilogravuras artesanais que compõem muitas capas de folhetos de 

Cordel e sobre como são feitas as ilustrações mais modernas em gráficas e editoras. 

Puderam também assistir a depoimentos e declamações de poesias de cordelistas 

renomados no Nordeste. O vídeo foi comentado pelos alunos sob a orientação do 

professor, incitando a ativa participação deles nessa conversa sobre o conteúdo do 

mesmo. Aqui, puderam conhecer um pouco mais dos nossos escritores nordestinos, 

pessoas do povo. Segundo Marcuski, 

A fala seria uma forma de produção textual-discursiva oral, sem 
a necessidade de uma tecnologia além do aparato disponível pelo 
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próprio ser humano. Mas pode envolver aspectos muito complexos  
como ainda veremos, em especial quando se trata da fala em contextos 

muito particulares em que a oralidade é uma prática bem desenvolvida, 
como, por exemplo, na hora de fazer um discurso em público ou se 
submeter a uma entrevista de emprego. (MARCUSKI, 2007, p.41) 

 

 A atividade com o vídeo procura desenvolver justamente a oralidade, já que é 

nossa primeira instância verbal de comunicação e onde o indivíduo de coloca de 

maneira original e é também por ela que se eleva o grau de letramento do indivíduo 

de forma natural. Conforme Marcuski, 

a oralidade diz respeito a todas as atividades orais no dia-a-dia, e as 

atividades de letramento dizem respeito aos mais variados usos da 
escrita, inclusive por parte de quem é analfabeto. Mas toma um ônibus, usa 
as cédulas de dinheiro, acha uma rua, telefona digitando o 

número e identifica os produtos em supermercados. Letramento é 
uma expressão que hoje vem se especializando para apontar os mais  
variados modos de apropriação, domínio e uso da escrita como prática 

social e não como uma simples forma de representação gráfica da 
língua. (MARCUSKI, 2007, p. 52) 
 

Num próximo encontro, foram levados à sala de aula vários folhetos de 

Cordel, puderam lê-los livremente e compartilharam com os colegas o que haviam 

lido, também trocaram os folhetos, a fim de saborearem o máximo possível esse 

período, nossos leitores foram chamados a observarem os aspectos constitutivos 

desse gênero, como por exemplo, a forma, versificação, estrofação, rimas e, 

principalmente, a variante de linguagem usada, ademais os assuntos dos textos 

também foram debatidos. Disse Bagno que, 

a variação linguística tem que ser objeto e objetivo do ensino de língua: uma 
educação linguística voltada para a construção da cidadania numa 

sociedade verdadeiramente democrática não pode desconsiderar que os 
modos de falar dos diferentes grupos sociais constituem elementos 
fundamentais da identidade cultural da comunidade e dos indivíduos 

particulares, e que denegrir ou condenar os seres humanos que a falam, 
como se fossem incapazes, deficientes ou menos inteligentes – é preciso 
mostrar, em sala de aula e fora dela, que a língua varia, que existem muitas 

maneiras de dizer a mesma coisa e que todas correspondem a usos 
diferenciados e eficazes dos recursos que o idioma oferece a seus falantes; 
também é preciso evitar a prática distorcida de apresentar a variação como 

se ela existisse apenas nos meios rurais ou menos escolarizados, como se 
também não houvesse variação (e mudança) linguística entre os falantes 
urbanos, socialmente escolarizados, inclusive nos gêneros escritos mais 
monitorados. (BAGNO, 2013, p.16) 

 

Assim, é necessário que a observação e análise dos fatos de nossa língua se 

façam presentes nas aulas de língua portuguesa, a fim de proporcionar uma 

interação viva do nosso idioma como prática de letramento. Conforme Bagno, 
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a prática da reflexão linguística é importante para a formação intelectual do 
cidadão; com isso, ainda existe lugar, em sala de aula, para o estudo 

explícito da gramática, desde que ele não seja visto como um fim em si 
mesmo nem como um aprendizado de um conjunto de dogmas, de 
verdades absolutas e imutáveis: a reflexão sobre a língua deve ser feita por 

meio da investigação de fatos reais, em manifestações faladas e escritas 
autênticas. (BAGNO, 2013 ,p.15) 
 

Então, após algumas aulas conhecendo o Cordel, nossos estudantes foram 

convidados a escreverem poesias de Cordel. Antunes (2013, p.62) mostra que a 

escrita escolar deve realizar-se também com o fim de, por ela, se estabelecerem 

vínculos comunicativos. Nessa dimensão, não pode deixar de ser, sempre, escrita 

de textos. 

Queremos ressaltar aqui que a atividade de escrita não foi proposta com a 

finalidade de se observarem apenas elementos constitutivos da poesia, mas como 

interação entre alunos/ falantes/ escritores, que veem nessa situação a oportunidade 

de se expressarem. Como diz Antunes (2013, p.45) a atividade da escrita é, então, 

uma atividade interativa de expressão, (ex, “para fora”), de manifestação verbal de 

idéias, informações, intenções, crenças ou dos sentimentos que queremos partilhar 

com alguém, para, de algum modo interagir com ele. 

Foram sugeridos alguns temas a eles, como por exemplo, o ciúme, a avareza 

entre outros, no entanto, podiam escrever sobre o que desejassem. Também foi 

pedido que se atentassem à estrutura desta poesia com linguagem mista, por vezes 

mais formal, por vezes mais popular e que o fizessem, usando a linguagem que 

quisessem, lembrando que há diferentes formas de dizer algo e inúmeros recursos 

na língua para isso. Segundo Geraldi,  

a prática da linguagem como o eixo norteador da escrita, inclui a 

necessidade de o sujeito que escreve refletir sobre as diferentes formas de 
dizer. Essa reflexão deve ser seguida, e não antecedida, de uma reflexão 
analítica sobre os recursos expressivos da língua. Em outras palavras, as 

atividades de análise lingüística não prescindem de uma reflexão sobre 
quais as melhores estratégias para se construir um projeto de dizer. Desse 
processo deriva o aprendizado dos usos e funcionamentos de recursos 

expressivos comuns e não comuns no cotidiano linguageiro do aluno. 
Partimos, portanto, do pressuposto de que o aprendizado da escrita passa 
pela criação de condições para que o aluno possa lidar com os recursos 

variados e exigentes que supõe essa modalidade da língua.  (GERALDI, 
1991, p. 58) 
 

À medida que os alunos iam escrevendo, mostravam seus textos para que 

fosse feita uma correção. É muito comum os alunos produzirem e o professor levar 
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os textos para corrigir em casa, essa intervenção acaba sendo superficial, já que não 

há a presença do produtor do texto, sobra uma correção sem muitas explicações ou 

discussões. Desta forma, o texto passa a ser pretexto para o ensino de gramática. 

Conforme Riofi,  

desenvolver um trabalho meticuloso de ensino da escrita na escola é uma 

tarefa difícil porque exige acompanhar cada aluno de muito perto. A 
produção de um texto demanda exercício deliberado, planejado e 
repensado com a linguagem. Entretanto, ao depararmos com produções 

ainda muito iniciais, parece-nos que a pergunta central a ser feita pelo 
professor não é sobre como trabalhar a escrita em uma sala de aula de 40 
alunos, mas, sim, sobre o que é importante e necessário para que o aluno 

saiba elaborar a sua escrita. (RIOFI, 2014, p.139) 
 

Por isso, assim que os textos eram apreciados pelo professor, este fazia os 

devidos apontamentos e orientava-os a fazerem a reescrita ou refacção na mesma 

hora e quantas vezes se julgasse necessário, considerando-se esta uma ação mais  

efetiva do aluno enquanto escritor e leitor do seu próprio texto, vendo-se nesse 

instante com um olhar mais crítico e sentindo-se, de fato, um agente consciente de 

seu fazer poético. 

[...] estão sendo denominadas de operações de refacção de textos‟ as que 
resultam de atividades epilinguísticas que incidem sobre os recursos  

expressivos” enquanto sistematização aberta e por isso mesmo revelam 
muito mais da relativa autonomia da língua e seriam exemplos concretos 
ações da linguagem presentes nas ações que se fazem com a língua e  

sobre a língua (GERALDI, 1991, p. 140). 
 

 Assim os apontamentos incidiram sobre a expressividade do texto poético e 

os recursos para isso, o jogo de sentidos, por exemplo. De acordo com Viana (2012, 

p.45), o processo de reescrita é fundamental. Segundo o autor, “nenhum texto 

ganha forma da primeira vez em que as palavras são lançadas no papel”, portanto o 

ato de reescrever é extremamente importante no processo de produção, ao que se 

era necessário, inclusive, convencer os alunos disso. 

Quando terminavam seus textos, eram orientados a produzirem os seus 

folhetos de Cordel, ilustrando as capas como quisessem, agora agindo numa outra 

vertente da arte: a visual. Muitos desenharam, outros trabalharam com recortes, 

usando papel reciclado colorido, colas coloridas, gliter, canetões, tintas, lápis de cor,  

enfim, houve uma diversidade de materiais disponibilizados para criarem os folhetos 

e capas.  
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Enfim, a culminância dessa oficina se deu com a exposição dos folhetos, 

pendurados em varal mesmo, no corredor em frente às salas de aulas, para que 

fossem lidos por eles mesmos e por alunos de outras turmas. Neste momento, se 

tornaram outra vez, de fato, escritores/leitores, porque tiveram a oportunidade de 

fazerem uso eficiente da nossa língua, lendo os textos dos colegas e também, vendo 

seus próprios textos serem apreciados por ávidos indivíduos, desejosos, curiosos 

por absorver essa grata experiência. 

Segundo Marcuschi (2001), gênero textual é uma forma textual 

concretamente realizada, os gêneros não são instrumentos estanques e 

enrijecedores da ação criativa. Surgem emparelhados a necessidades e atividades 

sócio-culturais. Por isso, o gênero escolhido foi o Cordel, por apresentar uma 

enorme gama de possibilidades de variação, com a atuação criativa dos alunos. 

 Ainda de acordo com o autor, os gêneros textuais caracterizam-se muito 

mais por suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais do que por suas 

peculiaridades linguísticas e estruturais (não subestimando a questão da forma, já 

que em muitos casos são as formas que determinam o gênero).  

A abordagem de gêneros textuais, na qual nos baseamos apóia-se, de certa 

forma, com aquela postulada por Baktin que define os gêneros discursivos como 

“tipos relativamente estáveis de enunciados”. De acordo com o autor, 

os diversos tipos de gêneros constituídos na sociedade são, apesar da sua 

relativa estabilidade, estruturados em torno de três aspectos 
caracterizadores dos gêneros, os quais em geral são: a seleção de 
temas(conteúdos), a escolha dos recursos linguísticos (estilo) e as formas 

de organização textual (construção composicional). (BAKTIN, 1997, p. 280 ) 

 
Desta forma, corroboramos com essas concepções, ao entendermos o 

trabalho com esse gênero como tipos relativamente estáveis ao levarmos os alunos 

a perceberem seus elementos constitutivos, mas que, ao mesmo tempo, permite 

variações de temáticas, de visões, e da interferência criativa de nossos 

alunos/leitores/escritores. 

Com relação à prática da leitura, percebeu-se que esta atividade pôde provar 

que a leitura na escola pode e deve ser geradora de conhecimento, de interação, de 

prazer pelo simples fato de ler, os alunos não só manusearam ou decodificaram os 
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folhetos, mas sorveram o que de melhor a leitura podia oferecer, viajaram pelas 

histórias. Para Marisa Lajolo, 

Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. 
É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-

lo a todos os outros significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de 
leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a 
esta leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra não prevista. 

(LAJOLO, 1982, p.59) 
 

O autor de um texto se mostra, apresenta seus pensamentos, difunde sua 

arte, imagina seus interlocutores, no entanto, não é dono unicamente do processo 

da leitura, do outro lado estão seus leitores que desconstroem ideias e reconstroem 

o texto, criando suas próprias significações. Por este motivo, há múltiplas leituras 

possíveis para um texto e o professor, como orientador dessa ação, precisa 

reconhecer e promover a elevação do grau de letramento desses indivíduos nos 

contextos em que se encontram. 

Ainda sobre a escrita, de acordo com Geraldi (1991, p.11), “nos processos 

interacionais de que participamos, trabalhamos na construção dos sentidos ‘aqui e 

agora’, e para isso temos como ‘material’ para este trabalho a língua que ‘resultou’ 

dos trabalhos anteriores”. 

 

Considerações Finais 

 

Há uma grande dificuldade para o professor em intervir no processo de escrita 

do aluno, a fim de orientá-lo na organização e domínio da língua no seu texto, 

inclusive na produção de sentidos. O ensino fragmentado do português em nossas 

escolas também colabora para esse efeito e, ainda, conta-se com uma grande 

lacuna no conhecimento de linguagem de nossos estudantes, que se dá por 

inúmeros motivos. Perante uma escrita desestruturada, em que muitas vezes o 

aluno não sabe o que escreveu, é preciso que o professor delimite pontos de partida 

e atenção para ajudá-lo a construir seu texto. O que mais chamou a atenção, nesta 

oficina, foi justamente ver o interesse dos alunos em construir e reconstruir seus 

textos, porque sabiam de onde partir, isso foi deveras gratificante. 

É plenamente possível tornar o momento da leitura e da escrita, em sala de 

aula, agradáveis e atrativos, é necessário que essa atividade faça para o aluno 
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algum sentido, evitando que o ensino de língua seja uma mera repetição de 

conteúdos desvinculados da sua prática de falante ativo e alheios à realidade que o 

circunda. Para que isso aconteça, deve-se repensar a prática de linguagem nesse 

ambiente que é, ao mesmo tempo, tão adverso e pleno de diversidades, que carece 

de um olhar inovador, a fim de que se possa construir e reconstruir leitores atuantes. 

Desta forma, é que se pensou em planejar e organizar uma oficina que 

proporcionasse exatamente condições positivas para uma prática de leitura e 

produção que, de fato, fosse uma atividade concreta e reflexiva do uso da língua, 

ademais provou - se que isso pode ser feito com prazer e ludicidade, desenvolvendo 

não só habilidades linguísticas, mas também cognitivas, críticas, artísticas. E foi 

possível observar que o aluno da escola pública está sim receptivo e desejoso de 

saberes, ele espera que esse período de ensino proporcione oportunidades não só 

de aquisição de conhecimentos, mas também da apropriação de recursos que o 

torne um indivíduo mais ativo e consciente, capaz de agir positivamente em sua 

própria vida, e isso a escola pode oferecer. 
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Resumo: Esta pesquisa discute a música como recurso para o ensino-

aprendizagem das crianças na Educação Infantil. Sua contribuição torna o aprendiz 
um ser mais criativo, crítico e ativo. A questão consiste em compreender como a 
música pode ser trabalhada com as crianças na primeira infância e de que forma os 
educadores introduzem esse recurso na vida dos pequenos. O objetivo deste 
trabalho é compreender como a musicalização pode ser inserida na Educação 
Infantil. A metodologia aplicada a este estudo é de abordagem quantitativa com 
enfoque na compreensão da fala dos sujeitos participantes. O determinante da 
escolha da instituição se deu pelas idades das crianças que a escola atende sendo 
até cinco anos; a coleta de dados foi realizada por meio de questionários. O 
procedimento quantitativo adotado para o tratamento dos dados fundamenta-se em 
Triviños (2015) com análise estatística aplicada para demonstrar os resultados da 
atuação dos procedimentos praticados pelos professores sobre a temática: 
conceituação, trabalho e significado da música. Para essa discussão nos pautamos 
em autores como: Brito (2003), Blomberg (2011), Deckert (2012). 
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Introdução 

A escolha do tema surgiu devido à importância da música no cotidiano das 

crianças desde cedo, sendo que ela ajuda na comunicação e interação contribuindo 

para o desenvolvimento infantil. Sabemos que por ser peça essencial na construção 

do indivíduo, a música se torna mais uma ferramenta pedagógica e de auxílio para 

os educadores no ensino-aprendizagem de cada criança.  

Diante disso, o problema dessa pesquisa consiste em entender como a 

música é trabalhada com as crianças e de que forma os educadores introduzem 

esse recurso na sala de aula, sabendo que se os educadores planejam ministrar 

uma aula em que irão utilizar esse instrumento, seus objetivos não se reduzem a 

animar os alunos, mas tornar uma aula divertida que proporcione momentos em que 

as crianças adquiram conhecimentos.  

Assim, o objetivo geral dessa pesquisa é compreender como a musicalização 

pode ser inserida na Educação Infantil. Os objetivos específicos consistem em: 

explicar quais os benefícios que a música traz para a vida das crianças; identificar 

em escola de Educação Infantil como os professores trabalham a música, 

considerando que a música deve e precisa ser inserida no mundo da criança desde 

os primeiros anos de vida, pois é uma atividade que estimula a oralidade, a 

criatividade e a imaginação.  

Os principais autores utilizados no desenvolvimento dessa pesquisa foram 

Brito (2003), Deckert (2012), Blomberg (2011) entre outros. Esses entendem que a 

música na Educação Infantil tem sua relevância e seu prestígio desde que seja 

introduzida no cotidiano das crianças, pois a partir do momento em que a música 

passa a fazer parte da vida da criança, ela traz significados importantes para o 

desenvolvimento infantil. 

 História da Música 

Quando nos referimos à música, lembramos-nos de sons, cultura, festa, 

diversão e um amontoado de coisas que podem ser ouvidas e observadas, mas não 

podemos nos esquecer de que para falarmos de música e saber o seu real sentido 

precisamos entender de sua história, seu significado, como surgiu e sua relevância 

para a sociedade. A música surgiu há muitos anos, não se sabendo ao certo em que 
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período iniciou a sua história e nem em qual terminou; porém, o que se sabe de fato 

é que a história da música foi dividida em períodos distintos. Seu surgimento e as 

primeiras músicas partiram da observação dos sons da natureza que as pessoas 

reproduziam, conforme nos enfatiza Rodrigues (2012, p. 19): “no início as pessoas 

reproduziam os sons que ouviam da natureza, como o canto dos pássaros, a água 

dos rios e tantos outros, foi a partir desse momento que o ser humano utilizou esses 

sons com intuito de processar e reproduzir”.  

A musicalização é representada pela sociedade em diversos momentos, 

podendo ser utilizada em vários meios, ganhando um ponto positivo na educação. 

Segundo Guimarães (2013, p. 11), “a música é utilizada para diversão, reflexão, 

expressão, com o intuito de emocionar, confraternizar, homenagear, enfim, é um 

elemento de comunicação importante para o homem”.  

Muitos autores discutem e definem o conceito de música entre eles Brito 

(2003) entende a música como linguagem, arte, som, silêncio entre outras 

definições. Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, “a 

música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e 

comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da organização e 

relacionamento expressivo entre o som e o silêncio” (BRASIL, 1998, p. 45).  

Bréscia (2003, p. 25) entende que “a música é uma linguagem universal 

estando presente em todas as culturas, independente do tempo e do espaço em que 

se localizam”. Campos (2006, p. 115, apud Rodrigues 2012) afirma que a música é a 

linguagem que se traduz em forma sonora capaz de expressar e comunicar 

sensações, sentimentos e pensamentos por meio de organização e relacionamento 

entre som e o silêncio. 

A partir desses conceitos, podemos entender que a música está presente em 

nosso dia-a-dia, por ser linguagem, expressar nossos sentimentos e emoções, ser, 

enfim, cultura, som, silêncio e por nos alegrar em diversas ocasiões. 

 A origem da música no Brasil 

A música brasileira se tornou uma das culturas mais importantes, pelo seu 

uso e sua contribuição para a sociedade. A música no Brasil foi originada da cultura 

indígena, porém introduzida pelos jesuítas. 
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Quando os primeiros portugueses chegaram ao Brasil em 22 de abril de 
1500 descobriram que os índios que aqui viviam realizavam rituais nos 
quais cantavam e dançavam, sendo acompanhados por instrumentos 
rudimentares de sopro (flautas de junco, apitos, espécies de berrantes) e 
instrumentos de percussão ( chocalhos, tambores, etc.) Aproveitando estes 
dons musicais, os jesuítas também catequizaram os brasileiros substituindo 
as palavras originais das canções por frases religiosas, utilizando o Tupi-
Guarani para tal. (MARTINS, 1996, p. 15). 

 

Sabe-se que a música brasileira se originou desde muito tempo, sofrendo 

grande influência ao longo da história. A primeira história da música brasileira foi 

escrita no ano de 1908 por Guilherme de Melo, um baiano que tinha formação na 

área musical. Após alguns anos, mais correto vinte anos depois da primeira história 

escrita referente à música brasileira, Renato de Almeida escreveu a respeito da 

música brasileira. A partir daí vários autores começaram a escrever sobre a música 

e reeditar livros Blomberg (2011). 

A música no Brasil só passou a ter caráter educativo a partir de 1854, em que 

foi regulamentada por um Decreto Federal nº 331A, de 17 de novembro de 1854. 

Somente a partir desse Decreto o currículo escolar do ensino público passou a exigir 

a presença da música nas escolas de 1º e 2º graus, porém a partir dessa exigência 

as instituições passaram a utilizar a música, e isso se deu na implantação do Canto 

Orfeônico. O Canto orfeônico foi uma idealização de Villa-Lobos para que assim 

contribuísse para a arte no ensino público brasileiro. Esse elemento foi bastante 

utilizado e o que ele pretendia era alcançar um número maior de alunos com acesso 

a essa arte. 

Por isso no Brasil, as escolas nacionalistas têm Villa-Lobos como precursor 

da composição nacional, que, desde muito cedo, aprendeu a tocar e passou a 

conviver com músicos da época e isso o ajudou muito na sua carreira, vindo a 

pertencer às filas de compositores nacionalistas, por usar em suas obras elementos 

da cultura musical de seus países. Segundo Deckert (2012, p. 21), ”diversos 

compositores em diferentes países marcaram a história musical de sua terra ao 

explorar e escrever músicas com elementos da sua própria cultura”. Heitor Villa-

Lobos participou de vários congressos referentes à música, e viu, contudo, o 

descaso com o ensino da música nas escolas brasileiras, criou, assim, um 
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conservatório com o objetivo de formar professores. Mais tarde houve os desafios e 

obstáculos e o projeto de Villa-Lobos não deu frutos, pois, como até hoje acontece 

nas escolas brasileiras, não havia profissionais capacitados para atuar na devida 

área Deckert (2012). 

Segundo Brito (2003), hoje, no Brasil, existem escolas que não trabalham o 

ensino da música, porém a utilizam como um suporte na aplicação de diversos 

conteúdos.  

Crianças, sobre o som e o silêncio 

Não podemos falar da criança e da música sem antes sabermos o que 

significa som e silêncio. A todo o momento escutamos algum barulho, seja de um 

carro, do canto dos pássaros, o telefone tocando, o cachorro latindo, algumas 

pessoas conversando, crianças chorando, o rádio ligado entre outros Brito (2003), e 

chegamos a pensar que som é tudo o que escutamos. Já Deckert (2012, p. 45) nos 

afirma que “todo som é causado por vibrações (compreensão e descompressão nas 

moléculas de ar), que geram ondas sonoras que se espalham em todas as direções 

chegando, então, às nossas orelhas”. 

Diante das posições colocadas pelos dois autores sobre o som, entendemos 

que ele é tudo o que ouvimos, e o silêncio seria o que não ouvimos? Koellreutter 

(1990, apud Brito, 2003, p. 18) “o silêncio deve ser percebido como outro aspecto de 

um mesmo fenômeno, e não apenas como ausência de som”.  No parecer de Brito 

(2003):  

Entendemos por silêncio a ausência de som, mas, na verdade, a ele 
correspondem os sons que já não podemos ouvir, ou seja, as vibrações que 
o nosso ouvido não percebe como uma onda, seja porque têm um 
movimento muito lento, seja porque são muito rápidas. 

 

Existe uma grande importância do som na vida das crianças, pois desde o 

ventre da sua mãe os pequenos já conseguem ouvir. Jeandot (1990, p. 18) afirma 

que ”na verdade, antes mesmo de nascer, ainda no útero materno, a criança já toma 

contato com um dos elementos fundamentais da música, como o ritmo, através das 

pulsações do coração da mãe”, e, para o seu crescimento, o som e o silêncio vão se 

tornando fundamentais em suas vidas. Ao ouvirem uma música, começam a dançar 

ou a fazerem algum movimento. Esse processo de musicalização acontece de forma 
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espontânea, por meio de contato com as variedades de sons que estão presentes 

em seu cotidiano Brito (2003). Se desde pequenos os pais ou educadores inserirem 

a música no cotidiano das crianças possivelmente não se tornarão músicos, mas irá 

ajudar na sua formação, criando importantes formas de hábitos, valores e 

comportamentos.Ouvir, perceber e reproduzir sons fazem parte das nossas vidas, a 

todo o momento estamos escutando algo como já foi explícito acima; com as 

crianças é exatamente a mesma coisa, elas ouvem sons em vários lugares . 

 A Música e seu Significado na Educação Infantil 

A música assim como outra ferramenta utilizada na educação tem seu 

significado. Ao usarmos esse instrumento como uma forma de educar as crianças 

percebe-se um desenvolvimento diferenciado nos seus aspectos cognitivo, 

psicomotor, intelectual entre outros. 

Assim, Rosa (1990, p. 21) nos afirma que 

 

[...] para o desenvolvimento da coordenação visomotora, da imitação de 
sons e gestos, da atenção e percepção, da memorização, do raciocínio, da 
inteligência, da linguagem e da expressão corporal. Essas funções 
psiconeurológicas envolvem aspectos psicológicos e cognitivos, que 
constituem as diversas maneiras de adquirir conhecimento, ou seja, são a 
operações mentais que usamos para aprender, para raciocinar. A simples 
atividade de cantar uma música proporciona à criança o treinamento de uma 
série de aptidões importantes.  

 

Trabalhar a música significa muito para as crianças; se desde bebês elas já 

tiverem contato com a mesma, certamente elas crescerão com a sensibilidade para 

o belo.  As atividades de musicalização no cotidiano das crianças farão com que 

haja uma comunicação maior com o outro, conhecendo melhor também a si própria. 

As crianças ao estarem em contato com a música têm reações que 

desencadeiam uma variação de sentimentos e emoções. Por isso há uma 

necessidade dessa ferramenta ser melhor explorada no cotidiano educativo, e não 

apenas em datas comemorativas como vimos anteriormente. O contato com a 

música envolve alegria, prazer, comunicação e tantos outros sentimentos que, assim 

como os adultos, as crianças também têm a mesma reação.  

 

Não podemos deixar de mencionar as reações que a música provoca na 
criança, que se envolve num misto de alegria, prazer e emoção, 



 
 
 
 
 
 
 

7 

 

7 CONADE 2017 
 

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

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

ISSN: 1982-0186 

 

comunicando-se com seus pares e com ela mesma. Quando observamos 
uma criança cantar, seu rosto exprime emoção e, frequentemente, seu 
corpo se movimenta, seja no balanço da canção, seja, com palmas ou 
batendo os pés, por exemplo (LOUREIRO, 2013, p. 46). 

 

Sabendo-se da contribuição da música para o desenvolvimento dos 

pequenos, ela deve ser trabalhada no cotidiano das crianças, sendo essencial na 

construção do aspecto linguístico, cognitivo, dentre outros, proporcionando 

benefícios desde os primeiros meses de vida, pois a criança desenvolve a oralidade 

com maior facilidade, torna-se mais criativa e comunicativa. Vale ressaltar quanto à 

introdução da música em um ambiente que permita a todas as crianças terem 

acesso a esse bem cultural, que todas participem e nenhuma se sinta excluída; onde 

todos possam cantar, tocar qualquer instrumento com a mediação do professor, 

mesmo que alguns estejam desafinados ou que não tenham um ritmo. 

 

Todos devem ter o direito de cantar, ainda que desafinados! Todos devem 
poder tocar um instrumento, ainda que não tenham, naturalmente, um senso 
rítmico fluente e equilibrado, pois as competências musicais desenvolvem-
se com a prática regular e orientada, em contextos de respeito, valorização 
e estímulo a cada aluno, por meio de propostas que consideram todo o 
processo de trabalho, e não apenas o produto final (BRITO, 2003, p. 53). 

 

Percebe-se, de acordo com a autora acima, que ao introduzirmos uma 

atividade seja de qualquer espécie ou gênero, devemos levar em consideração os 

conhecimentos que as crianças já trazem com elas e ainda os que virão a conhecer.  

 Escolhas metodológicas 

Este estudo teve início pelas curiosidades sobre o assunto música no 

ambiente escolar, com objetivo de entender como essa ferramenta facilita e contribui 

no aprendizado das crianças. Após esse estudo, busca-se conciliar teoria e prática 

no processo de musicalização presente na Educação Infantil. Sabe-se que dúvidas 

surgem a todo o momento em tentar entender como esse recurso pode ser 

trabalhado de forma a contribuir no desenvolvimento da criança em vários aspectos 

linguístico, psicomotor, cognitivo e intelectual, além da sua finalidade integradora nas 

instituições de ensino. 

Este trabalho se fez como uma pesquisa qualitativa, que de acordo com 

Triviños (2007, p. 128), “a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte 
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direta dos dados e o pesquisador como instrumento-chave, existe a escolha de um 

assunto ou problema, uma coleta e análise das informações, que pode acontecer 

simultaneamente”. 

Dessa forma, o estudo de caso é uma contribuição a mais para maiores 

informações sobre o tema abordado. A escola escolhida para a coleta de dados foi a 

“Escola Municipal de Educação Infantil Marieta Ferreira”, na cidade Rio Verde-GO. 

Estudo de caso, segundo Triviños (2007, p. 133), “é uma categoria de pesquisa cujo 

objeto é uma unidade que analisa aprofundadamente”. 

A metodologia utilizada nesse trabalho foi por meio de uma pesquisa de 

campo, o que dará subsídios importantes para compreender como os profissionais 

da área de Educação Infantil utilizam o recurso música no ambiente escolar nas 

salas da pré-escola Infantil I e Infantil II. Optamos por esse estudo para refletir a 

forma como o educador define essa ferramenta e saber como esse instrumento pode 

contribuir na formação e crescimento do indivíduo quando trabalhado de forma 

correta. 

 Apresentação e discussão dos resultados 

A busca por resultados para que possamos construir uma educação musical 

que esteja a par do que as crianças devem participar, se dará com as respostas dos 

professores que ministram aulas nas turmas do Infantil I e Infantil II da Escola 

Municipal de Educação Infantil Marieta Ferreira.  

O presente estudo está relacionado à musicalização na Educação Infantil, 

tendo a música como objeto de aprendizado para os pequenos e, a partir das 

respostas dos docentes, através de questionário, pôde perceber como funciona 

dentro das salas de aula esse recurso.  

Percebemos por meio entrevista com questionário previamente elaborado que 

poucos docentes conceituam a música como ensinar com alegria, porém alguns 

acreditam que música é expressão de sentimentos e facilitador da aprendizagem, e 

a maioria dos professores que foi pesquisado na instituição respondeu que com o 

instrumento musical torna mais fácil o desenvolvimento de habilidades. 

Segundo Barreto (2000, p. 45), 
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O trabalho com musicalização infantil na escola é um poderoso instrumento 
que desenvolve, além da sensibilidade à música, fatores como: 
concentração, memória, coordenação motora, socialização, acuidade 
auditiva e disciplina. 

 

Ainda, procuramos saber se alguns dos docentes participantes da pesquisa já 

participaram de alguma especialização para realizar o trabalho com a música. 

A maioria dos professores que se encontra nas salas de aula de Educação 

Infantil respondeu que não tem uma formação específica na área de musicalização 

para realizar o trabalho com instrumentos musicais, porém de certa forma participam 

de atividades voltadas para o tema música que são propostas pela Secretaria 

Municipal de Educação do município de Rio Verde – GO. Sabe-se que esses 

encontros de formação continuada são de extrema relevância, uma vez que na visão 

de Pimenta (2005), com quem partilhamos o pensamento, o saber docente não deve 

ser cultivado apenas da prática, mas também sustentado pelas teorias da educação, 

ambos se ressignificam, ou seja, 

  

Os saberes teóricos propositivos se articulam, pois, os saberes da prática, 
ao mesmo tempo ressignificando-os e sendo por eles ressignificados. O 
papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análises para 
compreender os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais, e 
de si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, 
para neles intervir, transformando-os. Daí é fundamental o permanente 
exercício da crítica das condições materiais nas quais o ensino ocorre 
(PIMENTA, 2005, p. 26). 

 

Desse modo, se o professor quer realmente uma educação de qualidade 

busca constante aprendizagem, esforça-se por aquilo que deseja alcançar, tem 

objetivos com a sua sala de aula, aliando teoria e prática numa formação continuada 

em que é eterno aprendiz.  Nessa ocasião tentamos identificar como os professores 

se lembram de como era trabalhada a música na sua infância. A esse respeito, a 

maioria dos docentes respondeu que na sua infância a música era trabalhada por 

meio de brincadeiras de roda, a famosa cantiga de roda presente até os dias atuais 

nas unidades escolares. 

Cascudo (2001, p. 240) nos fala a respeito das cantigas de roda. 
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Brincando com estas canções, ou, mergulhando no tempo e nos recordando 
das Cantigas de roda vivenciadas na infância, percebemos que algo 
precioso se processa. Trata-se de um movimento de entrega, de alegria e 
de vontade de brincar e cantar cada vez mais. 

 

Dessa forma, percebe-se que os docentes entrevistados relatam que durante 

sua infância tiveram a oportunidade de se divertirem com as cantigas de roda em 

que era utilizada a música, e, ao mesmo tempo em que aprendiam com esse 

instrumento, divertiam-se também. 

Percebemos que a maioria dos docentes entrevistados responderam que 

veem o significado da música como ensino-aprendizagem, pois acreditam que a 

música realmente trata-se de um instrumento que contribui na aprendizagem das 

crianças, outros também veem a mesma como instrumento pedagógico e como um 

recurso que desenvolve o aspecto linguístico dos pequenos. 

Segundo Loureiro (2013, p. 5), 

 

A música, ao longo da história, sempre desempenhou um importante papel 
no desenvolvimento do ser humano, seja no aspecto religioso, moral e 
social, o que contribuiu para a aquisição de hábitos e valores indispensáveis 
ao exercício de sua cidadania. 

 

Diante do exposto vimos que os educadores viram a música como 

instrumento de ensino-aprendizagem, portanto, instrumento pedagógico e facilitador 

do desenvolvimento linguístico. 

Ainda buscamos saber se os educadores consideram a música como um 

meio facilitador para a aprendizagem e de que forma ao analisarmos as respostas 

dos docentes verifica-se que grande parte vê a música como um dos meios de 

facilitar a aprendizagem, cujos benefícios são: criatividade, oralidade e socialização. 

Por fim, buscamos saber quais os recursos que os docentes utilizam para 

trabalhar a música na sala de aula. Notamos que os professores utilizam muitos 

recursos para trabalhar a música, sabe-se que o som é um dos recursos mais 

utilizados, pois a maioria relatou que o som é um dos materiais mais presentes nas 

salas de Educação Infantil. Os cartazes e os instrumentos de sucatas também são 

utilizados pelos professores. 
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Portanto, os docentes veem a música como um elemento facilitador da 

aprendizagem, capaz de proporcionar às crianças uma maior criatividade, 

imaginação e desenvolvimento de habilidades. 

Considerações Finais  

A contribuição da música para a criança consiste no fato de ser ela um 

recurso facilitador da aprendizagem por favorecer o desenvolvimento dos aspectos 

cognitivos, psicomotor, linguístico, dentre outros. 

Entretanto, não se deve utilizar a música tão somente para alegrar a sala de 

aula. Temos que ter objetivos claros a partir do nosso planejamento de aula. Assim, 

ao aspecto lúdico deve ser somado o desenvolvimento de habilidades e 

comportamentos esperados que o indivíduo deva ter para sua plena participação na 

vida social. 

Assim, espera-se que este trabalho venha colaborar com os educadores na 

sua prática em sala de aula, a partir da elaboração de seus planejamentos quanto 

ao trabalho com a musicalização, visando a uma melhor qualidade do ensino. 
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Simpósio Temático 03: Teorias e Práticas Pedagógicas em Educação 

 

Resumo: O objetivo desta pesquisa é analisar como a música está presente na 
prática pedagógica do professor de Educação Infantil, de Santa Helena/GO, e quais 
as concepções de música que norteiam sua ação pedagógica. Trata-se de uma 
abordagem qualitativa, cujas escolhas metodológicas se pautaram na pesquisa 
bibliográfica e de campo, realizada em uma escola da rede pública de Santa 
Helena/GO. Para a discussão teórica recorremos aos autores Jeandot (1997), Brito 
(2003), Mateiro (2003), Maffioletti (2001), entre outros. A música é uma linguagem 
extremamente rica para o trabalho com a criança na Educação Infantil, todavia para 
que de fato contribua para o desenvolvimento dela, não basta colocá-la para ouvir 
música e repetir gestos estereotipados. Se o professor não possui fundamentação 
teórica adequada, não é capaz de estabelecer uma prática pedagógica eficiente, o 
que se materializa são ações baseadas no senso comum e sem objetivos claros e 
definidos. Com relação aos resultados obtidos com a pesquisa, os dados analisados 
mostraram a ausência de conhecimentos relativos a música. Desta forma, a 
formação continuada torna-se imprescindível para que, todos os atores envolvidos 
no processo educativo, possam tornar o ensino de música uma realidade. 
 
Palavras-chave: Música. Educação Infantil. Formação continuada. 

 

Introdução 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar como a música está presente na prática 

pedagógica do professor de Educação Infantil, de Santa Helena/GO, e quais as 

concepções de música que norteiam sua ação pedagógica. A música faz parte do 

universo infantil e por isso torna-se um excelente recurso para ser empregado nas 

instituições de Educação Infantil, entretanto o que acontece é que:  

                                                 
1 Graduanda em Pedagogia pelo Instituto Superior de Educação Almeida Rodrigues, ISEAR, Rio Verde, Estado 

de Goiás. jailsonribeiro15@hotmail.com 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Câmpus Jataí (IFG), Jataí, Estado de Goiás. 

fabianakborges@gmail.com 

mailto:jailsonribeiro15@hotmail.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 

 

 

[...] a música não é tratada como um tipo de conhecimento a ser ensinado, 
estudado, compreendido e recriado... mas por outro lado, está sempre 
presente nos rituais do ambiente escolar, seja nas festas e celebrações, 
seja na organização e validação do tempo e do espaço das ações que 
acontecem no dia-a-dia escolar (TOURINHO, 1993, apud MATEIRO, 2003, 
p. 2). 

 

A educação musical nas escolas não pode se resumir em cantar e imitar 

gestos realizados pela professora, ou cantar nas comemorações cívicas. Nesta 

perspectiva, a música não trará contribuições efetivas, pois estará vinculada a 

concepção tradicional de ensino, em que a criança é tida como um sujeito passivo, e 

por isso deve apenas seguir as orientações e ordenamentos propostos pelo 

professor, sem lugar para a criação.  

Brito (2003, p. 93) pontua que a música é gesto, movimento e ação, por isso é 

preciso proporcionar às crianças condições para desenvolverem a expressão, 

possibilitando que elas “criem seus gestos, que observem e emitem os colegas e 

que, principalmente, concentrem-se na interpretação da canção, sem a obrigação de 

fazer gestos comandados durante todo o tempo, outro vício muito presente na 

Educação Infantil”. 

Para realizar um trabalho eficiente no ensino de música é preciso que o 

professor generalista invista em sua formação continuada, porque é ele quem tem 

que assumir essa função. As escolas de Educação Infantil raramente possuem um 

especialista em música, cabendo ao próprio professor regente desenvolver o 

trabalho de educação musical. 

Acreditamos que as instituições de Educação Infantil tem utilizado a música 

em sua prática pedagógica, todavia como algo pronto, que apenas requer ser 

copiado e mantido, durante as comemorações e festividades, ou em brincadeiras 

com cunho apenas recreativo. O que não contribui para o desenvolvimento das 

crianças, tendo em vista a adoção de uma metodologia tradicional em que o 

professor é o detentor do saber e a criança é apenas um ser passivo e reprodutor. 

 O estudo se justifica baseado no fato de que mesmo após a promulgação da 

Lei n. 11.769, de 18 de agosto de 2008 (BRASIL, 2008), instituindo a 

obrigatoriedade do ensino de música na educação básica, as instituições de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11769.htm
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Educação Infantil pouco têm utilizado a música como componente curricular. Diante 

deste fato a discussão ora apresentada torna-se extremamente pertinente para que 

os profissionais desta etapa da educação possam se conscientizar da relevância do 

trabalho com a música para o desenvolvimento da criança. 

  

A música no cotidiano da Educação Infantil 

 

Optamos pela pesquisa bibliográfica, a fim de fornecer subsídios teóricos para 

as discussões, e pesquisa de campo, com o propósito de verificar o conhecimento a 

respeito da temática pelas professoras e coordenadora pedagógica. Para a 

discussão teórica recorremos aos autores Jeandot (1997), Brito (2003), Mateiro 

(2003), Maffioletti (2001), entre outros Para verificar a prática musical dos 

professores realizamos pesquisa de campo em uma escola pública de Educação 

Infantil da rede municipal de ensino de Santa Helena/GO, nas salas de Infantil I e II. 

Os sujeitos da pesquisa foram cinco professoras e uma coordenadora pedagógica. 

 A coleta de dados na escola ocorreu no mês de março do corrente ano, por 

meio de questionários com perguntas abertas e fechadas, que iniciou-se pela 

formação, idade e tempo de docência dos sujeitos escolhidos para a pesquisa. Estes 

dados são apresentados no Quadro a seguir: 

 

Quadro 1- Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

PROFISSIONAL FORMAÇAO IDADE TEMPO DE DOCÊNCIA 

Coordenadora A Especialização 41-50 16 anos ou mais 

Professora A 
Nível Superior área 

Educação 
20-30 6-10 anos 

Professora B 
Nível Superior área 

Educação 
20-30 6-10 anos 

Professora C 
Nível Superior área 

Educação 
41-50 16 anos ou mais 

Professora D Ensino Médio 41-50 16 anos ou mais 

Professora E 
Nível Superior área 

Educação 
20-30 6-10 anos 

Fonte: Dados elaborados pelos autores por meio de questionários. 
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 Em análise aos dados do Quadro 1 percebemos que apenas a coordenadora 

possui especialização, sabemos que somente a formação em nível superior não é 

suficiente para capacitar o professor para o trabalho pedagógico, tendo em vista a 

multiplicidade de saberes requeridos dos mesmos no desenvolvimento de sua 

profissão.  

 No pensamento de Moreno (2002), é necessário que as instituições de 

Educação Infantil tenham profissionais qualificados, atendendo assim, tanto as 

prerrogativas legais como os movimentos sociais, que lutam por uma educação de 

qualidade para as crianças pequenas.  

No que tange a discussão do ensino de música, já mencionamos que ele 

tornou-se obrigatório a partir da Lei Federal de n. 11.769/2008 (BRASIL, 2008). 

Diante desta realidade, questionamos os sujeitos da pesquisa se já tinham 

participado de cursos de formação continuada em música. Qual não foi nosso 

espanto que nem sequer a coordenadora buscou formação para atender a 

legislação, que foi promulgada há pouco mais de 8 anos.  

Em outro questionamento, perguntamos para as professoras se a escola em 

que trabalham já proporcionou alguma formação continuada referente ao ensino de 

música e as quatro professoras afirmaram que não. Paralelo, indagamos a 

coordenadora se ela já proporcionou alguma formação continuada referente ao 

ensino de música para os professores que coordena e a resposta também foi não. 

Mesmo com a exigência legal, a coordenadora e as quatro professoras não 

buscaram nenhuma qualificação para desenvolver o trabalho com o ensino de 

música na escola. Em conversa informal revelou-se que a Secretaria Municipal de 

Educação também não disponibilizou nenhuma formação na área para atender esta 

demanda. 

 Dando prosseguimento a enquete, partimos então para a formação inicial e 

arguimos: O que você aprendeu durante sua formação inicial relacionado ao ensino 

de música? Vejamos: 

 

Que a música é um recurso muito importante, o qual poderá nos auxiliar em 
diferentes situações. É motivadora, estimula a turma, socializa... 
(COORDENADORA A). 
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Que a música é um recurso que facilita a aprendizagem. (PROFESSORA 
C). 
 
Aprendi que ensinar com música é mais prazeroso e o desenvolvimento da 
criança é bem melhor. (PROFESSORA E). 

 
 Em análise as respostas dadas, os profissionais foram unânimes em 

reconhecer que a música é importante para o processo de desenvolvimento da 

criança. Jeandot (1997) esclarece que a música exerce forte influência sobre a 

criança, por isso, considera que os jogos ritmados, específicos dos primeiros anos 

de vida da criança, precisam fazer parte do cotidiano das crianças na educação 

infantil. Desta forma, “ao adulto caberá compreender em que medida a música 

constitui uma possibilidade expressiva privilegiada para a criança, uma vez que 

atinge diretamente sua sensibilidade afetiva e sensorial (JEANDOT, 1997, p. 20). 

 Nossa investigação seguiu com o seguinte questionamento: A partir da 

promulgação da Lei Federal de n. 11.769 de 2008 (BRASIL, 2008), o ensino de 

música passa a ser obrigatório na Educação Infantil. Quem você acredita que deve 

ensinar música na escola: o professor generalista (Professor regente), o professor 

licenciado em música, ou o professor generalista em parceria com o professor 

licenciado em música? E requisitamos que justificassem sua escolha. Para duas 

professoras a opção escolhida foi o professor licenciado em música, com as 

justificativas de que eles possuem conhecimento adequado e facilidade para lidar 

com instrumentos musicais. Para as outras duas professoras e para a coordenadora, 

a escolha foi o professor generalista em parceria com o professor licenciado em 

música. As mesmas justificam que a parceria traria benefícios para ambas as partes, 

um aprenderia com o outro, proporcionando assim um trabalho de qualidade para as 

crianças. 

 Infelizmente, a opção por ter um professor especialista em música nas 

escolas ainda é uma utopia, mesmo que seja ousado afirmarmos. Mas nos 

pautamos no fato de que o número de profissionais licenciados em música em todo 

o Brasil não é suficiente para atender a demanda. Cabe então ao professor 

generalista buscar formação continuada para mais essa atribuição, diante de tantas 

que já possui. 
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Quando questionamos se os sujeitos da pesquisa acreditam que a música 

proporciona benefícios para os alunos da Educação Infantil, obtivemos as seguintes 

respostas: 

 

Sim. Muitos, como já foi dito é um recurso de grande importância, 
desenvolve o cognitivo, a expressão oral, corporal... (COORDENADORA A). 
 
Sim. Cognitivo, psicomotor, social, linguístico e pode acalmar a criança. 
(PROFESSORA A). 
 
Sim. Porque ela desenvolve a área cognitiva motora, socializa, melhora a 
expressão oral, verbal, corporal. (PROFESSORA C). 
 
Sim. Melhora o desenvolvimento da fala, corporal e do raciocínio da criança. 
(PROFESSORA D). 
 

Todos os sujeitos da pesquisa afirmaram que a música traz diversos 

benefícios para as crianças, mas mesmo reconhecendo isso não buscaram 

nenhuma formação continuada para aprimorar a prática pedagógica. É fato que a 

coordenadora pedagógica sabe da deficiência dessa formação, sabe da importância 

da música para o desenvolvimento das crianças e mais ainda, sabe também que sua 

principal atribuição é formar o professor em serviço, todavia nada foi feito no sentido 

de sanar esta lacuna. As razões para tal não nos é possível aferir, seria necessário 

maiores investigações. 

 Perguntamos se a escola em que lecionam, é hábito preparar apresentações 

musicais nas datas comemorativas? Caso a resposta fosse afirmativa, questionamos 

se acreditam que elas (apresentações musicais) contribuem para o desenvolvimento 

de habilidades dos alunos e que justificassem suas respostas. Observe: 

 
Sim.  Acredito que a música traz inúmeras benefícios e contribui 
grandemente para o desenvolvimento das habilidades, uma vez que através 
da música o aluno desenvolve o cognitivo, suas habilidades orais, memória, 
corporal entre outros. (COORDENADORA A). 
 
Sim. No conhecimento de diferentes ritmos, sons e esquema corporal. 
(PROFESSORA B). 
 
Claro, melhora como já foi dito a expressão oral, verbal, corporal, a 
memorização... (PROFESSORA C). 
 
Sim. Na minha opinião as apresentações ajudam no desenvolvimento e 
socialização da criança, principalmente as mais tímidas. (PROFESSORA 
D). 
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As respostas obtidas vão de encontro ao que os autores apregoam: a música 

na escola é usada para entretenimento, nas datas comemorativas e em outras 

ocasiões, mas não são abordadas como componente curricular, conforme 

estabelece a legislação vigente. 

A variedade de estilos musicais presente socialmente é vasta, algumas 

canções possuem letras que não deveriam ser utilizadas dentro do espaço escolar. 

Diante desta proposição, questionamos se o trabalho musical na educação infantil 

deve ser com o repertório totalmente de músicas infantis, ou com variações de 

músicas e ritmos do repertório de músicas para “adultos”. Duas professoras optaram 

pela escolha apenas infantil, as outras duas professoras e a coordenadora, apostam 

na variedade, mas com critérios para a seleção.  

Na visão de Maffioletti (2001, p. 127) “além dos sons da natureza, existe um 

enorme repertório de sons aprendidos através da televisão, que estão incorporados 

nas ações e nos brinquedos infantis”. Como socialmente as crianças mantem 

contato com um vasto repertório, a escola precisa sim utilizar uma variedade de sons 

e melodias, mas também precisa considerar a letra das canções, a fim de verificar se 

estão adequadas a faixa etária das crianças. 

A qualidade da música apresentada para as crianças é muito importante, por 

isso os educadores devem também utilizar a música erudita, embora não seja um 

estilo familiar. De acordo com Nogueira (2005, p. 138), despertar na criança o 

interesse pela música erudita só é possível “se sua apreciação for natural, fruto de 

um convívio e de estímulos continuados. Por isso, pais e educadores devem 

também se aproximar da música erudita, se quiserem que seus filhos e alunos 

tenham referências musicais mais amplas”.    

No tocante a qualidade das músicas próprias para a infância, temos hoje 

cantores e compositores especializados que tem produzido excelentes composições 

e melodias para as crianças, como Bia Bedran, Vinícius de Moraes, Sandra Peres e 

seu esposo Paulo Tatif da dupla Palavra Cantada, Toquinho, entre tantos outros, 

que contribuem significativamente com o cenário musical infantil. 
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A próxima enquete foi: Você desenvolve alguma proposta ou atividade de 

música com seus alunos? Em caso afirmativo, que tipo de atividades musicais são 

desenvolvidas e quando? 

 
Sim. Trabalhamos com uma rotina onde os professores cantam com seus 
alunos na acolhida, antes das refeições e apresentações de datas 
comemorativas. Há músicas para receber, para agradecer e despedir, entre 
outras. (COORDENADORA A). 
 
Sim. Trabalho diariamente e especialmente nas datas comemorativas. 
(PROFESSORA A). 
 
Sim. Diariamente e em datas comemorativas. (PROFESSORA B). 
 
Sim. Apresentações nas datas comemorativas; Projeto Festival de Música 
entre outros. (PROFESSORA C). 
 
Sim. Cantigas de roda, início da aula. (PROFESSORA D). 
 
Sim. Todos os dias começamos a aula cantando e orando. Cantigas de roda 
e outras. (PROFESSORA E). 

 

 Mais uma vez ficou evidente que a utilização da música na escola pesquisada 

não a considera como componente curricular, mas como um componente da rotina 

dos alunos. Quando perguntamos como utilizam a música na escola, elas só 

confirmaram nossas suspeitas. Observe: 

 
Conteúdo curricular e recurso pedagógico. (COORDENADORA A). 
 
Recurso pedagógico. (PROFESSORA A). 
 
Recurso pedagógico. (PROFESSORA B). 
 
Conteúdo curricular e recurso pedagógico. (PROFESSORA C). 
 
Recurso pedagógico. (PROFESSORA D). 

 

A coordenadora afirmou que utiliza a música como componente curricular e 

recurso pedagógico, como ela deve acompanhar o planejamento dos professoras, 

questionamos aos professores: Ao planejar atividades envolvendo a música, você 

tem o acompanhamento da coordenadora pedagógica? De que forma? 

 
Sim, trocando ideias para melhor aprendizado. (PROFESSORA A). 
Sim. Discutimos ideias e a coordenação sempre nós traz ideias 
diversificadas. (PROFESSORA B). 
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Sim, uma vez que a mesma nos orienta, sobre as músicas que devem ser 
usadas e, quando devem ser usadas. (PROFESSORA C). 
 
Sim, sempre nos dando dicas e orientando. (PROFESSORA D). 
 
Sim, Ela está sempre nos instruindo para uma aula mais dinâmica e rica em 
músicas e brincadeiras. (PROFESSORA D). 

 
 Diante das respostas das professoras, fica aqui uma inquietação: se a 

coordenadora acompanha o planejamento, por que apenas uma, das quatro 

professoras utiliza a música como conteúdo curricular? E esta professora que alega 

utilizar a música como componente curricular respondeu que as atividades musicais 

que desenvolve com seus alunos são as apresentações nas datas comemorativas e 

o Projeto Festival de Música.  

 Pedimos para os sujeitos da pesquisa para listarem as dificuldades e 

facilidades para o ensino de música. Ao analisarmos as dificuldades apresentadas 

pelos profissionais, percebemos claramente que são de ordem teórica. Ao 

analisarmos as facilidades é possível inferir que o trabalho com a música se reduz a 

cantar e dançar com as crianças.  

 Para finalizar arguimos: A Secretaria de Educação oferece um programa 

curricular para a Educação Infantil, e nele, o que está colocado em termos de 

educação musical? Em análise as respostas obtidas, verificamos que apenas a 

coordenadora afirma que a música faz parte do currículo. Ela se referia ao “Currículo 

de referência da rede municipal de ensino de Santa Helena de Goiás”, enviado as 

unidades escolares pela Secretaria Municipal de Educação. Nele consta direitos de 

aprendizagem relativos a música, tendo como eixo central a apreciação e fazer 

musical e conteúdos: percepção rítmica, instrumentos convencionais, manifestações 

sonoras e descoberta de sons. 

As professoras desconhecem que a música faz parte dos conteúdos 

propostos para o Infantil I e II da escola que trabalham? Diante desta realidade 

acreditamos que não abordam estes conteúdos em suas aulas. Elas apenas 

mencionam o Projeto de Música, o que suscitou interesse em verificar seus 

objetivos, por isso solicitamos junto a escola uma cópia do projeto e fomos 

prontamente atendidos. 
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O Projeto intitulado “Festival de Música” foi elaborado pela Secretaria 

Municipal de Educação e direcionado para as unidades escolares do município. Na 

justificativa apresentada, tem-se a preocupação de que a música não seja utilizada 

apenas como recreação. Logo em seguida apresenta como objetivo geral “promover 

a partir da música a integração das crianças, dando-lhes oportunidades de 

expressarem sensações, sentimentos e pensamentos, ampliando assim seus 

conhecimentos de mundo” (PROJETO FESTIVAL DE MÚSICA). 

Posteriormente trazem os objetivos específicos: Motivar e integrar as crianças 

através da música; Brincar com a música, imitando, inventando e reproduzindo 

criações musicais; Desenvolver hábitos de leitura a partir da utilização de músicas; 

estimular pesquisas, exploração, composição e interpretação de sons de diversas 

naturezas; Produzir textos e imagens através da letras de músicas; Aperfeiçoar a 

leitura; Estimular a expressão oral e corporal dos alunos; Concentrar-se. (PROJETO 

FESTIVAL DE MÚSICA). 

Ao confrontar o objetivo geral com os objetivos específicos, detectamos 

algumas incongruências. De que forma podemos dar oportunidades para as crianças 

se expressarem se a elas requisitamos que imitem e reproduzam? As atividades de 

leitura e produção de textos seriam as mais adequadas para o trabalho com a 

música para as crianças de Jardim I e II?  

 A questão se torna ainda mais intrigante quando listam as ações 

metodológicas: “Linguagem oral e escrita, produções textuais, danças e gestos, 

dramatizações e Show de talentos” (PROJETO FESTIVAL DE MÚSICA). Por meio 

destas ações é possível concretizar os objetivos elencados no projeto?  

Quando verificamos os recursos pedagógicos que serão utilizados na 

execução do projeto, mais uma vez reforçamos a ideia de práticas pedagógicas 

tradicionais, em que há apenas espaço para a reprodução. São eles: “aparelho de 

som, cartazes com letra de músicas, CDs, DVDs, televisão, data show e 

computadores”. Estes recursos podem ser utilizados em práticas pedagógicas 

construtivas, mas a análise do projeto e das respostas das professoras conduzem a 

acreditarmos que a música não tem sido utilizada por elas como componente 
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curricular, de forma a promover o desenvolvimento expressivo da criança. Os 

indícios de práticas de reprodução são muito presentes. 

Diante do exposto, resta considerar que a Lei que torna o ensino de música 

obrigatório não tem sido de fato respeitada, muita coisa ainda precisa ser feita apara 

que ela realmente seja utilizada como componente curricular e seja, de fato, utilizada 

para promover o desenvolvimento das crianças na Educação Infantil. 

 

Considerações Finais 

 

Após a realização do estudo ficou evidente que a música faz parte da cultura 

própria da infância e que por esta razão deve ser utilizada nas instituições de 

Educação Infantil com o propósito de auxiliar no desenvolvimento cognitivo e 

emocional das crianças pequenas. Conforme esclarece Weigel (1988, p. 12) “por 

seu poder criador e libertador, a música torna-se um poderoso recurso educativo a 

ser utilizado na Pré-Escola”. 

A Lei n. 11.769, de 18 de agosto de 2008 (BRASIL, 2008) tornou o ensino de 

música obrigatória na educação básica. Esta obrigatoriedade foi estipulada sem 

preparar o professor generalista para desempenhar tal função. Acreditamos que 

diante desta realidade a música não tem sido utilizada como componente curricular 

nas escolas e sim como mero entretenimento ou nas festividades. 

As instituições de Educação Infantil tem utilizado a música em sua prática 

pedagógica, todavia como algo pronto, que apenas requer ser copiado e mantido, 

durante as comemorações e festividades, ou em brincadeiras com cunho apenas 

recreativo. Alguns professores se esforçam para desenvolver um trabalho 

satisfatório com a música, mas esbarram na falta de conhecimento teórico e 

metodológico e acabam reproduzindo práticas baseadas na concepção tradicional 

de ensino e de aprendizagem. Neste sentido a música não é utilizada para promover 

o desenvolvimento da criança, oportunizando momentos de criação e reflexão, trata-

se de práticas em que a criança é um mero receptor, que ouve e repete, vê e imita. 

Durante a análise das respostas dadas aos questionamentos propostos ficou 

evidente a ausência de conhecimentos relativos a música. Se não há 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11769.htm
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fundamentação teórica adequada, não é possível estabelecer uma prática 

pedagógica eficiente, o que se materializa são ações baseadas no senso comum e 

sem objetivos claros e definidos. Neste sentido, “[...] a música é tratada como se 

fosse um produto pronto, que se aprende a reproduzir, e não uma linguagem cujo 

conhecimento se constrói” (MEC/SEF, v. 3, 1998, p. 47). 
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Simpósio Temático 03: Teorias e Práticas Pedagógicas em Educação 

 

Resumo: O objetivo desta pesquisa é investigar as possibilidades da utilização das 

atividades lúdicas como contribuição para o processo de ensino e de aprendizagem 
na Educação Infantil. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo, realizada 

em uma escola de Educação Infantil da rede pública de Rio Verde/GO. O estudo se 
pautou nas concepções teóricas de Kishimoto (1994, 2000); Santos (1997); Almeida 
(2003); Maluf (2003); entre outros. Para utilizar o lúdico de forma satisfatória no 

processo de ensino e de aprendizagem das crianças é necessário que os 
professores invistam na formação continuada, a fim de superar a visão simplista de 

que os jogos e brincadeiras são perda de tempo, ou mesmo, de utilizá-los apenas 
como entretenimento. O estudo permite considerar que parte dos profissionais da 
escola pesquisada possuem a concepção de que o emprego do lúdico se resume a 

mera utilização de jogos, brincadeiras e músicas. O simples fato de utilizá-los no 
contexto educacional não significa que estejam cumprindo um propósito, o educador 

precisa ter objetos preestabelecidos, caso contrário os mesmos cumprirão apenas a 
função recreativa. 
 

Palavras-chave: Lúdico. Ensino. Aprendizagem. 

 

Introdução 

 

O objetivo desta pesquisa é investigar as possibilidades da utilização das 

atividades lúdicas como contribuição para o processo de ensino e de aprendizagem 

na Educação Infantil. O lúdico é parte constituinte do cotidiano da criança, que ao 

brincar explora o mundo que a cerca por meio de representações simbólicas do 

mundo do adulto. Desta forma, torna-se uma possibilidade para conduzir as práticas 

educativas, interligando as ações de ensinar e aprender. 

                                                 
1
 Graduanda em Pedagogia pelo Instituto Superior de Educação Almeida Rodrigues, ISEAR, Rio Verde, Estado 

de Goiás. sheirosa30@gmail.com  
2
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Câmpus Jataí (IFG), Jataí, Estado de Goiás. 

fabianakborges@gmail.com 

mailto:sheirosa30@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 
 

A sociedade tem passado por grandes transformações sociais, estas têm 

provocado mudanças nas concepções de infância, o que por consequência reflete 

na atuação do professor de Educação Infantil. Dele é requerido cada vez mais 

conhecimentos e habilidades para atuarem junto ao desenvolvimento das crianças. 

Na prática, acompanhar estas evoluções não é uma tarefa fácil, requer dos 

professores um estudo constante, um largo investimento na formação continuada, o 

que as vezes não acontece. 

Talvez por uma formação ineficiente, professores ainda não conseguem 

perceber que as brincadeiras são uma forma de expressão das crianças, um meio 

de comunicar seus sentimentos e por isso são relevantes para o desenvolvimento 

das mesmas. Desta forma, “dar visibilidade à ludicidade na escola é perceber a 

criança como um ser que possui uma linguagem própria de expressão, é permitir-lhe 

experienciar um envolvimento mais profundo com que está sendo proposto” 

(BONFIM, 2010, p. 21). 

Mas ao contrário do que muitos pensam, a criança não nasce sabendo 

brincar, é por meio das trocas estabelecidas com o meio que as brincadeiras serão 

apropriadas. Conforme esclarece Brougère (1997, p. 97-98), 

 

A criança está inserida, desde o seu nascimento, num contexto social e 
seus comportamentos estão impregnados por esta imersão inevitável. Não 
existe na criança uma brincadeira natural. A brincadeira é um processo de 

relações inter-individuais, portanto de cultura. É preciso partir dos elementos 
que ela vai encontrar em seu ambiente, para se adaptar a suas 
capacidades. A brincadeira pressupõe uma aprendizagem social. Aprende-

se a brincar.  

 

Como a criança “aprende” a brincar, cabe ao professor a tarefa de “ensinar” a 

brincar no espaço escolar. Estas podem ter o papel apenas recreativo, mas caberá 

ao professor realizar um planejamento que contemplem brincadeiras que auxiliarão 

no desenvolvimento da criança em vários aspectos, afinal, conforme a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, Lei n. 9.394/96 (BRASIL, 1996), a finalidade da 

Educação Infantil é o desenvolvimento integral da criança nos aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social. Cabe lembrar aqui, que o comprometimento com a 

educação integral da criança não é função exclusiva do professor, mas da sociedade 

como um todo. 
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Atividades lúdicas: concepções e práticas  

 

 Ao observar a rotina das crianças em uma escola de Educação Infantil 

percebemos, com certa regularidade, que as brincadeiras eram realizadas de forma 

livre, sem um objetivo pedagógico. Dado este fato, embora vários autores estudiosos 

da temática enfatizarem a importância do lúdico para o processo de ensino e de 

aprendizagem, na prática isto ainda parece não ter se concretizado.  

 Esta observação gerou inquietações que resultou na concretização desta 

pesquisa. Para obter embasamento teórico consultamos livros, artigos de periódicos, 

dissertações e teses que abordam a temática em estudo. A pesquisa de campo foi 

realizada nos meses de março e abril do corrente ano, em uma escola de Educação 

Infantil da rede pública, do município de Rio Verde/GO. Utilizamos, para coleta de 

dados, questionários com questões abertas e fechadas, com o intuito de verificar o 

conhecimento das professoras e coordenadoras sobre o assunto pesquisado. 

Participaram da enquete oito professoras que atuam nas salas de Infantil IV e V, nos 

turnos matutino e vespertino, bem como suas respectivas coordenadoras 

pedagógicas.  

Inicialmente caracterizamos os sujeitos da pesquisa, no que se refere a 

formação, idade e tempo de docência, cujos resultados obtidos são apresentados no 

Quadro 1. 

Quadro 1- Sujeitos da Pesquisa 

PROFISSIONAL FORMAÇAO IDADE ANOS DE DOCÊNCIA 

Professora A Especialização 31-40 Entre 6 e 10 anos 

Professora B Especialização 41-50 Entre 6 e 10 anos 

Professora C Especialização 41-50 Entre 6 e 10 anos 

Professora D Especialização 41-50 16 anos ou mais 

Professora E Especialização 31-40 Entre 6 e 10 anos 

Professora F Nível Médio 41-50 Entre 6 e 10 anos 

Professora G Especialização 31-40 Entre 11 e 15 anos 

Professora H 
Nível Superior área 

Educação 
31-40 Entre 11 e 15 anos 

Coordenadora A Especialização 31-40 Entre 11 e 15 anos 

Coordenadora B  Especialização 41-50 16 anos ou mais 
Fonte: Elaborado pelas autoras por meio dos dados coletados na pesquisa de campo. 
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Em análise aos dados do Quadro 1, verifica-se que apenas duas professoras 

não são Pós-Graduadas, sabe-se que a formação continuada é relevante para o 

aperfeiçoamento da prática pedagógica. Além da graduação, é preciso que o 

professor “invista em seu aperfeiçoamento, qualificação e atualização. É importante 

transformar sua prática educativa em pesquisa ação, isto é estar sempre voltado 

para os porquês do seu fazer e das ações e reações de seu aluno” (FRANCO, 1997, 

p. 29). 

O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (1998) destaca que o 

professor que trabalha diretamente com as crianças pequenas precisa ter uma 

competência polivalente, o que denota a capacidade para trabalhar com conteúdos 

de naturezas diversas, que abarca tanto os cuidados básicos, quanto os 

conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento.  

Toda essa gama de conhecimentos e habilidades não é adquirida pelo 

professor apenas com uma formação acadêmica, por isso, no dia a dia da sala de 

aula, ele é também um aprendiz do seu ofício, que precisa constantemente refletir 

sobre sua prática. Todavia, precisa estar ciente que esta reflexão demanda um 

conhecimento teórico cada vez mais aprofundado, caso contrário suas reflexões não 

trarão resultados significativos. 

Prática e teoria são, portanto, questões indissociáveis, afinal “a prática na 

aula deve ser esclarecida pelos princípios teóricos e melhorada pelos resultados da 

investigação. A teoria pedagógica só pode erguer-se a partir de uma prática 

conhecida e refletida" (MIACARET, 1991, p. 12). 

No tocante a formação acadêmica, questionamos como foi trabalhado o 

lúdico, se por meio de disciplinas, estágios ou outras experiências, e se os 

conhecimentos adquiridos foram satisfatórios para a prática pedagógica. Em análise 

as respostas obtidas, todos os profissionais declararam que o lúdico foi abordado na 

sua formação universitária, porém, houve divergência quanto ao fato da sua 

eficiência. Dos dez profissionais participantes da pesquisa, cinco afirmaram que os 

conhecimentos foram satisfatórios, adquiridos por meio de disciplinas, estágios, 

oficinas, troca de experiências. Os outros cinco profissionais não consideraram que 

a formação acadêmica foi adequada para capacitá-los ao trabalho com o lúdico: 
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Foi explorado pouco, mais eu tento sempre me qualificar com cursos. 
(PROFESSORA A). 
 

Na minha formação o lúdico foi explorado de forma mais teórica, pouco 
contribuiu para a minha prática pedagógica. (PROFESSORA G). 

 

Foi abordado por meio de disciplinas, mas acho que foi muito superficial, 
pelo fato do quanto o lúdico é importante. (COORDENADORA A).  

  

Reiteramos que, dada a gama de habilidades e conhecimentos que se requer 

do professor de Educação Infantil, a formação acadêmica por si só não é suficiente. 

Para Gimeno (apud TARDIF, 2002), os cursos de formação de professores possuem 

limitações sociais, culturais e ideológicas. Na concepção de Santos (1997, p. 12):  

 

Os cursos de licenciaturas têm recebido inúmeras críticas, especialmente no 
que se refere à sua ineficiência quanto à formação dos profissionais em 
educação. É, hoje, questão de consenso que os egressos dos cursos de 

graduação não estão suficientemente preparados para atender as 
necessidades das escolas, principalmente no que se refere à compreensão 
da criança como ser histórico-social, capaz de construir seu próprio 

conhecimento. 

 

Desta forma, a formação continuada tem sido uma alternativa para suprir as 

carências oriundas dos cursos de licenciatura. A seguir passamos aos 

questionamentos referente a temática em estudo. Vejamos o que pensam alguns 

professores e coordenadores sobre o lúdico: 

 

São atividades de entretenimento, que dá prazer, atividades relacionadas 
com jogos e com o ato de brincar, ou seja, de aprender brincando de uma 
forma prazerosa e divertida. (COORDENADORA B).  

 
Lúdico é trabalhar com jogos e brincadeiras ou brinquedos, buscando com 
que as crianças aprendam brincando. (PROFESSORA B). 

 
São brinquedos ou brincadeiras mais livres de regras e normas. Atividades 
que despertam o prazer, onde a criança aprende se divertindo. Geralmente 

atividade ligada a brinquedos, jogos como forma de recreação. 
(PROFESSORA E). 
 

 

 É possível percebermos nos relatos que a ideia presente é a de que o lúdico 

está intrinsicamente relacionado aos jogos e as brincadeiras. Kishimoto (1994, p. 

17), explicita que “no Brasil, termos como jogo, brinquedo e brincadeira ainda são 
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empregados de forma indistinta, demonstrando um nível baixo de conceituação 

deste campo”. A autora ainda esclarece que, de acordo com os valores e modos de 

vida, a imagem do jogo é construída e expressa pela linguagem em diferentes 

contextos sociais. Diferente do jogo, o brinquedo apresenta uma íntima relação com 

a criança e uma indeterminação na sua utilização, ou seja, não há um sistema de 

regras para sua utilização. 

 Ao questionarmos as professoras se as mesmas encontram algum tipo de 

dificuldade para trabalhar ludicamente com as crianças e quais seriam essas 

dificuldades, quatro alegaram que não. As outras quatro, embora tenham afirmado 

que sim, não apontam condições de ordem teórica, apenas espaço físico 

inadequado, falta de materiais didáticos e incompreensão dos pais. 

 O espaço físico inadequado aparece como o principal empecilho para a 

realização do trabalho lúdico, todavia, esta não é a visão das duas coordenadoras 

ao serem questionadas se encontram alguma dificuldade para orientar os 

professores para trabalhar com o lúdico. Vejamos: 

 

Sim, resistência por parte dos educadores, falta de conhecimento sobre o 
assunto. (COORDENADORA A). 
 

Sim, quanto a resistência por parte de alguns professores, por insegurança 
e falta de interesse. (COORDENADORA B). 

 

 Na perspectiva das coordenadoras, os professores são resistentes a 

desenvolver atividades lúdicas e alegam ausência de conhecimento ou falta de 

interesse. Sabemos que a formação continuada em serviço é a principal atribuição 

das coordenadoras, sendo assim, cabe a elas, diante da carência apresentada, 

proporcionar momentos de reflexão sobre a temática, com o intuito de que os 

professores compreendam a necessidade e a relevância das atividades lúdicas para 

o desenvolvimento das crianças. 

 Diante desta premissa, perguntamos as coordenadoras se elas já 

proporcionaram alguma formação continuada sobre atividades lúdicas para os 

professores e qual(is). As respostas foram: 

 

Sim. Através de projetos. (COORDENADORA A). 
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Sim, através de vídeos e textos informativos e elaboração de projetos. 

(COORDENADORA B). 

 

 São respostas bem interessantes, as quais nos levam a considerar qual é a 

visão de formação continuada das duas coordenadoras em questão. Teríamos que 

buscar maiores informações a fim de verificar de que forma, por exemplo, a 

elaboração de projetos se enquadra na formação continuada do professor, no 

tocante a utilização eficiente de atividades lúdicas. É ousado, mas nos leva a 

considerar a epistemologia da prática, em que oferece-se modelos prontos para que 

os professores apenas executem, elaboram-se projetos de jogos e brincadeiras para 

toda a escola, com o objetivo de que as atividades sejam realizadas, mas com que 

fundamento? Isso conduz a uma reflexão sobre a prática, bem como uma mudança 

de postura? São questões que necessitam de maiores investigações para que 

possam ser sanadas. 

 Em confronto às coordenadoras, arguimos as professoras se elas possuem 

acompanhamento pedagógico ao planejarem atividades envolvendo o lúdico, e de 

que forma. Uma afirmou que não, duas que as vezes, cinco que sim. É interessante 

uma análise das respostas dadas pelas professoras que afirmaram terem o 

acompanhamento das coordenadoras, com o propósito de aumentar nossas 

suspeitas referentes a epistemologia da prática, ou seja, o oferecimento de modelos 

a serem seguidos. Observe: 

 

Sim. A coordenadora está sempre dando sugestões, propondo novas 

brincadeiras através de sugestões, possibilitando materiais e recursos, 
também auxiliando nos jogos quando necessário. (PROFESSORA E).  
 

Sim, ela nos auxilia com sugestões e adequações durante o planejamento. 
(PROFESSORA G). 
 

Sim, através de sugestões voltada ao conteúdo. (PROFESSORA H). 
 
Sim. Em todos os aspectos, planejamento até a realização das atividades. 

(PROFESSORA A). 
 
Sim. Auxiliando no desempenho da atividade, se inteirando e orientando no 

processo de realização. (PROFESSORA D). 
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Indagamos aos profissionais se as atividades lúdicas contribuem para o 

desenvolvimento da criança. As professoras e as coordenadoras foram unânimes 

em responder que sim, e cinco delas alegaram: 

 
Com certeza, contribui no desenvolvimento global da criança. 
(PROFESSORA A). 

 
As atividades lúdicas contribuem para o desenvolvimento motor, cognitivo, 
social e psicológico. (PROFESSORA F).  

 
A socialização, interação, flexibilidade, raciocínio lógico dedutivo, 
coordenação motora... (PROFESSORA D). 

 
Brincando a criança aprende a conviver, a esperar por sua vez, aceitar 
regras, independente do resultado, e a lidar com frustações sem deixar que 

isso interfira na sua vida. (PROFESSORA E). 
 
A partir da ludicidade, promove o amadurecimento emocional, o 

desenvolvimento da inteligência e da sensibilidade da criança. 
(PROFESSORA G). 

 

Vejamos agora o posicionamento de alguns teóricos em relação a 

contribuição do lúdico no desenvolvimento da criança. Para Maluf (2003, p. 9) “O 

brincar proporciona a aquisição de novos conhecimentos, desenvolve habilidades de 

forma natural e agradável. Ele é uma das necessidades básicas da criança, é 

essencial para um bom desenvolvimento motor, social, emocional e cognitivo”. 

 De acordo com Kishimoto (2000), o jogo é uma expressiva ferramenta 

pedagógica. De caráter livre e alegre, engloba uma significação, possui vasto valor 

social, além de permitir várias oportunidades educacionais, tendo em vista que 

contribui com o desenvolvimento corporal e cognitivo, para a adaptação ao grupo. 

Com isso, a criança vai sendo preparada para a vida social. 

Ao compararmos as proposições das professoras com as dos autores citados, 

fica claro que ambos consideram relevante a utilização de atividades lúdicas para o 

desenvolvimento da criança em vários aspectos. Desta forma, estas atividades 

devem fazer parte do cotidiano das escolas de Educação Infantil, mas, na escola 

pesquisada, já discutimos que as coordenadoras relataram que os professores têm 

uma certa resistência em desenvolver atividades lúdicas com as crianças, o que nos 

leva a considerar se está ou não ocorrendo um trabalho pedagógico voltado para as 

especificidades da criança. 
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Dentro deste contexto, indagamos os profissionais da escola pesquisada: Que 

fatores levam à perda do tempo e do espaço da brincadeira na escola? Por que as 

práticas voltadas para o ensino cada vez mais limitam a brincadeira? Na proposição 

das coordenadoras, subtende-se que há falta de conhecimento sobre o assunto. 

Três professoras concordaram com as coordenadoras e atestaram como causas a 

falta de interesse, conhecimento e empenho dos educadores. Já as outras quatro, 

culpabilizaram o sistema de forma geral, como empecilho para o trabalho lúdico. 

Alegaram que a grande quantidade de conteúdos impede a realização das 

brincadeiras. Ora, as mesmas professoras que afirmaram que o lúdico é “aprender 

brincando”, “aprender com prazer”, agora relatam que conteúdos impedem o 

trabalho com atividades lúdicas? Não é possível ministrar estes mesmos conteúdos, 

considerados empecilhos, por meio de jogos e brincadeiras? A visão simplista de 

que brincar é uma coisa e aprender é outra, infelizmente ainda parece prevalecer. 

 Solicitamos as professoras que listassem algumas dificuldades e facilidades 

que possuem para trabalhar com atividades lúdicas. Nas dificuldades o destaque foi 

para o espaço físico inadequado e a falta de material apropriado. No município de 

Rio Verde, a quase totalidade das escolas de Educação Infantil funcionam em casas 

alugadas, que passam apenas por uma adaptação, geralmente possuem salas 

pequenas e pátios para recreação ainda menores, o que realmente vem comprovar 

a queixa das professoras.  

 Quanto ao material adequado, em outra questão apresentada no questionário 

perguntamos se a escola possuía materiais lúdicos para auxiliar no processo de 

ensino e de aprendizagem. Caso a resposta fosse positiva, que listassem estes 

materiais. Seis professoras disseram que sim, duas responderam que alguns, e as 

duas coordenadoras que sim, que a escola possuía jogos e brinquedos 

pedagógicos, além de materiais esportivos. Temos aqui um impasse, em um 

momento afirmam não ter e logo em seguida os listam? O que consideramos é que a 

escola, apesar de ter os materiais lúdicos, podem não ser considerados pelas 

professoras como os mais adequados. Todavia esta é apenas uma suposição, para 

uma resposta precisa necessitaria de uma nova investigação. Porém, não podemos 

deixar de considerar as palavras de Almeida (2003, p. 23): 
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O professor sozinho pode tornar um espaço, ainda que pobre de recursos, 
em um rico ambiente educativo; no entanto, um rico espaço pode ser 

também um paupérrimo ambiente educativo. Material sozinho não funciona. 
Ele precisa ser humanizado. Ele precisa vir para dentro da vida do 
conhecimento que se busca. 

 

 Muitos pais e professores consideram as atividades lúdicas uma perda de 

tempo. Perguntamos qual a opinião das professoras e das coordenadoras sobre 

este posicionamento e em análise as respostas registradas, percebemos que a 

opinião converge para a alegação de que os pais e professores não possuem 

conhecimento suficiente para compreender a relevância das atividades lúdicas para 

o desenvolvimento da criança.  

 O último questionamento foi: “A Secretaria de Educação oferece um programa 

curricular para a Educação Infantil, e nele, o que está colocado em termos de 

atividades lúdicas? As respostas foram:  

 

Músicas, projetos, teatro, brincadeiras diversificadas, jogos e histórias. 

(COORDENADORA A). 
 

Dramatizações, musicalidade, teatralização, jogos e brincadeiras. 

(PROFESSORA C). 
 
Sugestões de projetos que deverão ser elaborados pela Unidade Escolar 

conforme as necessidades. (PROFESSORA E). 
 

Brincadeiras, músicas e atividades com material concreto. (PROFESSORA 

H). 

 

 Foi possível perceber, mais uma vez, que os profissionais da escola 

pesquisada possuem a concepção de que a utilização do lúdico se resume aos 

jogos, brincadeiras e músicas. O simples fato de utilizá-los no contexto educacional 

não significa que estejam cumprindo um propósito, o educador precisa usá-los 

mediante objetos estabelecidos, caso contrário os mesmos cumprirão apenas a 

função recreativa.  

 

Nessa perspectiva não se deve confundir situações nas quais se objetiva 
determinadas aprendizagens relativas a conceitos, procedimentos ou 

atitudes explicitas com aquelas nas quais os conhecimentos são 
experimentados de uma maneira espontânea e destituída de objetivos 
imediatos pelas crianças (MEC/SEF, v. 1, 1998, p. 29).  

 



 
 
 
 
 

 
 

11 

 

CONADE 2017 
 

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

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

ISSN: 1982-0186 
 

 Neste viés, reiteramos a necessidade de uma formação continuada de 

qualidade, para proporcionar ao professor de Educação Infantil, condições de utilizar 

o lúdico no processo de ensino e de aprendizagem.  

 

Considerações Finais 

 

Para que o lúdico seja utilizado nas instituições de educação de forma 

satisfatória, ou seja, com objetivos pedagógicos e não meramente de 

entretenimento, é necessário uma formação adequada, tanto inicial como 

continuada. Quando isso não acontece o professor normalmente opta por 

metodologias tradicionais em que a criança é vista apenas como uma mera 

reprodutora, não havendo então espaço para a imaginação e a fantasia. 

 Foi possível verificar, por meio do discurso das professoras, que embora 

sejam a favor da utilização do lúdico no processo de ensino e de aprendizagem, 

ainda apresentam deficiência teórica sobre a temática estudada. Com relação a 

prática em sala de aula, os relatos revelam resistência de alguns professores em 

utilizar as atividades lúdicas, o que de fato acontece não podemos afirmar apenas 

por intermédio dos questionários, seria necessário dar continuidade a pesquisa. 

Todavia, o que não pode continuar acontecendo é que “o jogo não pode ser visto, 

apenas, como divertimento ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece 

o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral” (KISHIMOTO, 2000, p. 

95). 

 O que ficou evidente após a realização da pesquisa é que a criança precisa 

ter sua infância respeitada, a brincadeira deve fazer parte do seu cotidiano, quer 

seja em casa, quer seja na escola. Para a criança, brincar é coisa séria e cabe ao 

adulto compreender e respeitar. 
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Simpósio temático 03: Teorias e Práticas Pedagógicas em Educação 

 

RESUMO: Este estudo tem como objetivo refletir sobre o processo de ensino e 
aprendizagem dos recuperandos que frequentam o primeiro ano do Ensino Médio, 
modalidade Educação de Jovens e Adultos, na Associação de Proteção e 
Assistência aos Condenados - APAC, localizada em um município do estado de 
Minas Gerais. Com esse intuito, algumas questões nos direcionaram: Como ocorre o 
processo de ensino e aprendizagem dentro de uma instituição prisional? Esse 
processo é considerado significativo para a recuperação do detento, ou ele ocorre 
apenas por causa das políticas públicas que o subsidiam? Como o aluno privado de 
liberdade percebe a escola e os profissionais que nela trabalham? Os participantes 
da pesquisa foram quatro estudantes matriculados no primeiro ano do ensino médio, 
dois de seus professores, e três funcionários da instituição. Realizamos 
observações, aplicação de questionários aos recuperandos, entrevistas com os 
docentes e conversas informais com os funcionários. Pautamo-nos teoricamente em 
Onofre (2007), Salvador e outros autores (2008), Dorneles (2010), Freire (1996), 
dentre outros. Consideramos que a contribuição da educação escolar na instituição 
pesquisada é imprescindível para a formação e a ressocialização dos recuperandos. 
Contudo, a alta rotatividade dos discentes é um dos fatores que mais interferem no 
processo de ensino e aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Processo de ensino e aprendizagem. Prática educativa escolar. 
Educação prisional. 
 

Introdução 

Este estudo tem como objetivo refletir sobre como ocorre o processo de 

ensino e aprendizagem dos recuperandos3 que frequentam o primeiro ano do Ensino 

Médio, na modalidade educação de jovens e adultos - EJA, na Associação de 

Proteção e Assistência aos Condenados – APAC, localizada em um município do 
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2 Professora do curso de graduação em Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia, 
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (FACIP/UFU), Ituiutaba, Estado de Minas Gerais. 
cidasatto@ufu.br  
3 Termo utilizado pela APAC para se referir aos detentos. 
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estado de Minas Gerais, assim como alguns aspectos que interferem neste 

processo, sejam eles externos ou internos. Com isso, procurou-se também 

compreender as nuances que perpassam o cotidiano dos discentes, em meio às 

práticas educativas realizadas no contexto escolar vivenciado na instituição 

pesquisada, e também sobre como acontece o processo de ensino e aprendizagem, 

relevante para o contexto formativo dos recuperandos.  

Desse modo, algumas questões direcionaram esta pesquisa: Como ocorre o 

processo de ensino e aprendizagem dentro de uma Instituição prisional? Esse 

processo é considerado significativo para a recuperação do detento, ou ele ocorre 

apenas por causa das políticas públicas que o subsidiam? Como o estudante 

privado de liberdade compreende a escola e os profissionais que nela trabalham?  

Os sujeitos participantes da pesquisa foram quatro alunos regularmente 

matriculados no primeiro ano do ensino médio da EJA e dois de seus professores, 

ressaltando que a colaboração e a receptividade da equipe de profissionais que 

trabalham na instituição foram de suma importância. Realizaram-se conversas 

informais com 3 profissionais que atuam no setor administrativo e percebeu-se que a 

pesquisa foi tratada com seriedade e confiança por eles. 

O trabalho teve abordagem qualitativa, por meio de estudo bibliográfico e 

pesquisa de campo. A revisão bibliográfica do tema estudado foi importante para 

subsidiar a análise dos resultados obtidos por meio dos instrumentos de pesquisa 

utilizados, assim como para a compreensão da temática em questão. Recorreu-se a 

autores que discutem a respeito de temas que se entrelaçam com o objeto da 

pesquisa, contribuindo assim para a reflexão sobre os rumos que as observações 

apontaram.  

Dorneles (2010) e Onofre (2007) subsidiaram quanto ao importante papel da 

instituição escolar para a reeducação dos detentos, assim como para a construção 

de cidadania, da identidade e da transformação social. Também fundamentou-se 

teoricamente nos trabalhos de Freire (1996) para compreender, dentre outras 

questões, o entrecruzamento de aspectos políticos, econômicos e culturais que 

enviesam o ato educativo. Por fim, cabe salientar as contribuições específicas de 

Salvador (2008) para as interpretações decorrentes da educação permanente dos 
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adultos, assim como sobre os contextos de aprendizagem numa perspectiva que 

engloba as relações sociais no processo educativo. 

Em relação aos procedimentos de pesquisa, incialmente realizaram-se 

observações durante dois meses em diferentes momentos educativos da instituição, 

como aulas, construção de projetos pedagógicos, dentre outros, com base em um 

roteiro previamente elaborado. Neste roteiro, abordaram-se pontos que permitissem 

um olhar mais atento às relações que aconteciam dentro do contexto escolar, como 

nas aulas por exemplo. Sob esse viés, procurou-se observar as relações 

interpessoais que aconteciam, entre os alunos e os professores. Realizou-se a 

aplicação de questionários com dez perguntas a quatro recuperandos, entrevistas 

estruturadas com cinco questões a duas docentes, pois não era possível 

desconsiderar as opiniões dos próprios recuperandos e professores, uma vez que 

são eles que participam diretamente do processo de ensino-aprendizagem. Além 

disso, ocorreram conversas informais com três funcionários da APAC. 

Acredita-se que esta pesquisa contribuiu para a reflexão, de modo mais 

amplo, a respeito da temática em pauta, pois compreende-se que os estudos 

referentes aos processos pedagógicos existentes dentro das instituições prisionais 

precisam ser evidenciados, por se tratarem de práticas imprescindíveis para o 

processo de ressocialização dos recuperandos. 

 

Processo educativo: reflexões empíricas à luz dos referenciais teóricos  

 

 A presente pesquisa iniciou-se em meados do segundo semestre de 2015, 

em um contato feito com a APAC para apresentar os objetivos dela e solicitar 

autorização para que pudesse ser realizada. Posteriormente, entregou-se um Termo 

de consentimento livre e esclarecido aos sujeitos participantes, que continha 

informações sobre o objetivo da pesquisa, como se daria a coleta de dados, o sigilo 

quanto à identidade deles e a utilização das informações para publicações 

científicas.  

  Feito isso, iniciaram-se as observações na escola localizada dentro da APAC. 

Estas observações foram realizadas duas vezes por semana, por aproximadamente 
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três horas diárias, durante dois meses, sendo feitas principalmente (mas não 

apenas) no momento das aulas. 

 A APAC pesquisada possuía em média, no período em que realizou-se a 

pesquisa, noventa recuperandos, dos quais aproximadamente vinte alunos estavam 

regularmente matriculados nos anos de escolaridade oferecidos pela escola: sexto e 

oitavo anos do Ensino Fundamental, e primeiro ano do ensino médio, todos na 

modalidade EJA. Deste total de estudantes matriculados, selecionaram-se quatro 

que cursavam o primeiro ano do ensino médio para participar da coleta de dados, 

com faixa etária entre dezoito e trinta anos. Dois deles não estudavam há 

aproximadamente dois anos, e os outros dois discentes haviam se ausentado da 

escola por aproximadamente dez anos.  

Tendo como base o contexto supracitado, a pesquisa pautou-se no estudo de 

campo uma vez que este  

(...) focaliza uma comunidade, que não é necessariamente geográfica, já 
que pode ser uma comunidade de trabalho, de estudo, de lazer ou voltada 
para qualquer outra atividade humana. Basicamente, a pesquisa é 
desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo 
estudado e de entrevistas com informantes para captar suas explicações e 
interpretações do que ocorre no grupo. (GIL, 2006, p. 53). 

 

Entrevistaram-se duas professoras que lecionavam no primeiro ano do ensino 

médio. As entrevistas foram estruturadas em cinco perguntas, pautadas em 

indagações sobre a relevância do contexto escolar para a formação integral dos 

alunos. As docentes entrevistadas foram nomeadas como P1 e P2.  

Com relação aos questionários, eles continham dez perguntas objetivas, 

organizadas da seguinte forma: duas para caracterização dos sujeitos; sete 

relacionadas à importância atribuída à escola, aspectos que interferiam no processo 

de aprendizagem dos discentes, necessidade em estudar no período de 

permanência na instituição, motivo pelo qual eles se ausentaram da escola, o que os 

motivava a frequentar as aulas, dentre outras; e uma subjetiva, indagando sobre um 

ponto positivo da escola dentro do sistema prisional. Para identificação dos 

estudantes, na análise dos questionários, eles foram denominados de R1, R2, R3 e 

R4. 
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Após a realização das entrevistas e aplicação dos questionários, fez-se a 

análise dos dados, subsidiadas pelos referenciais teóricos que contemplam a 

temática em estudo, e das reflexões provenientes das observações coletadas ao 

longo do período de pesquisa. De acordo com Gil (2006, p. 44), “a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos.” Assim, para compreender o objeto de 

estudo, a presente pesquisa recorreu às contribuições de alguns autores que 

possibilitaram assim, uma reflexão mais consistente. 

De acordo com Salvador e outros autores (2008, p. 147), “(...) a 

aprendizagem dos alunos, o comportamento docente e as decisões de ensino que 

os professores adotam não podem ser entendidas, em toda a sua amplitude, sem 

considerar o contexto - ou os contextos - em que ocorrem.” Para analisar as práticas 

educativas recorrentes na instituição pesquisada, foi necessário ter a compreensão 

deste espaço, com suas peculiaridades e características próprias. Ao conhecer o 

contexto escolar de uma instituição prisional, passa-se a entender a importância do 

ambiente educativo para a formação humana e social dos sujeitos, uma vez que a 

educação deve ser pensada como uma prática constante de consciência e 

criticidade (FREIRE, 1996).  

Para a análise dos dados coletados, elencaram-se alguns aspectos que 

pareceram relevantes para compreender a temática em estudo. Sobre essa questão, 

um fator que merece destaque com relação à pesquisa, é a alta rotatividade dos 

alunos. Ao começar com as visitas à APAC, iniciaram-se as observações com oito 

alunos regularmente matriculados no primeiro ano no ensino médio (EJA) e após 

quatro semanas, este número havia se reduzido para quatro. Segundo Onofre 

(2007, p. 6),  

Isso demonstra a dificuldade encontrada na coleta de dados, mesmo porque 
o sujeito selecionado para entrevista pode, de um dia para o outro, não 
estar mais no presídio. Há uma mobilidade interna muito grande, o que 
dificulta o contato com os mesmos sujeitos selecionados durante um 
período de tempo muito longo. 

 

Tendo em vista que esse problema também foi evidenciado no contexto 

escolar pesquisado, perguntou-se sobre o impacto da alta rotatividade no processo 

educativo da sala de aula. De acordo com o relato da professora P2,  
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(...) a questão da rotatividade é bastante prejudicial até para os que já estão 
na sala, porque eles acostumam com aqueles colegas e além de sempre 
chegarem novos. Às vezes a sala tem 10 de repente está com 3. Então, é 
bastante complicado pra eles também; o trabalho em grupo. Às vezes você 
está ali trabalhando (...) e aquele grupo já não está mais ali. Por exemplo, 
no evento que estamos organizando, nós estamos ensaiando há três 
meses. No entanto, o teatro mudou de atores não sei quantas vezes, 
porque os atores que estavam ali ensaiando num dia, no outro já não estão 
ali mais. (...) há uma rotatividade muito grande de alunos entrando e saindo, 
no meio do ano; terceiro bimestre tem aluno entrando na sala, aí você tem 
que fazer aquele processo de reclassificação, mas em questão de 
conteúdo, ele perdeu aquele conteúdo, porque você não vai recuperar um 
conteúdo de dois bimestres (...). (P2, 2015).  

 

 Ainda sobre esse assunto,  
 

A rotatividade, (...) isso eu acho que atrapalha um pouco o aluno, porque ele 
chega ali e pega ‘o bonde andando’, né? Eu acho que se for pensar na 
questão de interferência negativa, (...) seria essa questão da (...) 
rotatividade (...). (P1, 2015). (sic). 

 

 De acordo com o relato das professoras, identifica-se que a rotatividade é um 

aspecto que interfere no processo de aprendizagem, tanto dos estudantes que já 

estão na sala quanto dos novos que, durante certo tempo, vão se acostumando com 

o ritmo das aulas.  

Na APAC pesquisada, foi possível perceber que os docentes (não somente os 

que participaram deste estudo) buscam promover uma prática significativa para a 

formação dos discentes. Nesse sentido, Rego (1994, apud DORNELES, 2010, p. 5) 

destaca que 

(...) é o professor quem vai possibilitar as interações com os alunos e entre 
os alunos e os objetos de conhecimento. É ele quem vai permitir as trocas 
de experiências e o contato com a cultura produzida pelos homens ao longo 
da história. Para isso precisa estabelecer diálogos, precisa conhecer seus 
alunos, suas opiniões, seus pensamentos sobre a realidade que as cerca, 
seu nível de desenvolvimento. O professor precisa saber ouvir o que o aluno 
tem para dizer, precisa saber observar, precisa registrar as interações que 
acontecem, as características do grupo, os relacionamentos desenvolvidos, 
as dúvidas, as dificuldades, para assim poder formular melhor sua ação 
educativa.  

 

 Ao conversar com a professora P1 (2015), foi possível identificar o papel 

atribuído à educação dentro do sistema prisional. Segundo ela,  

(...) a questão educacional ela sempre vai ser um fator positivo. (...) Na 
questão aqui dos recuperandos, às vezes quando a gente conversa com 
alguém as pessoas falam assim: ‘Ah! Mas você acredita que por que eles 
estão tendo aula, eles vão (...) modificar o comportamento após sair dali?’ 
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Eu acredito o seguinte, a educação em relação à escola (...), ela faz a gente 
se tornar melhor, (...), se tornar mais educado como cidadão. Então eu 
acredito que aqui, ela vai contribuir no processo de ressocialização (...). (P1, 
2015). 

 

Utilizando-se Onofre (2007, p. 12), compreende-se que “(...) o papel da 

educação é mais amplo, pois permite a liberdade e a esperança de transformação 

da realidade primitiva do mundo prisional.” Nessa perspectiva, ao entrecruzar o 

relato da professora com a afirmação do autor, percebe-se a relevância da educação 

em instituições prisionais em que se valoriza não apenas a formação acadêmica. 

Nessa direção, perguntou-se aos discentes sobre o que a escola 

representava e sua importância para a formação deles, bem como o que os fez 

frequenta-la dentro da APAC. R1 (2015) respondeu que era para “gastar o tempo e 

ocupar a mente”, R2 e R3 (2015) para “adquirir maior conhecimento e 

aprendizagem” e R4 (2015) tanto para “adquirir maior conhecimento e 

aprendizagem” quanto “por causa da remissão da pena”. A resposta de R4 (2015), 

ao afirmar que também frequentava a escola por conta da remissão da pena, foi 

destacada pela professora P2 (2015), 

(...) tem aqueles que estão realmente pela remissão da pena e falam 
claramente que não vão continuar estudando, mas existem vários outros 
casos que no início diziam que era pela remissão da pena e hoje já dizem 
que não querem ficar mais sem estudar. 

 

Compreende-se melhor a afirmação da docente por meio das respostas dos 

alunos ao questionar se a escola é um ponto positivo dentro do sistema prisional. 

Por esta ter sido a única questão discursiva no questionário, teve-se a oportunidade 

de analisar mais amplamente a perspectiva dos discentes sobre a instituição. 

Segundo R1 (2015), a escola é um ponto positivo sim, “porque sem o estudo 

nós não somos ninguém. Hoje, um simples emprego exige que se tenha um ensino 

médio completo ou que se tenha um curso. Com certeza é importante sim.” R3 

(2015) respondeu que “sim, por que você pode usar esse tempo que você está 

perdendo no sistema prisional para adiantar seus estudos e para pensar bem no 

futuro; ver o que você realmente quer quando sair do sistema prisional.” E R4 (2015) 

salientou que “sim, pois nos ajuda a reduzir nossa pena, passar o tempo e adquirir 

conhecimento.”  



 
 
 
 
 
 
 

8 

 

 CONADE 2017 
 

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

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

ISSN: 1982-0186 

 

Os pontos de vista apresentados pelos estudantes sobre a relevância 

atribuída à escola dentro do sistema prisional são importantes e merecem uma 

reflexão mais abrangente. Os relatos “(...) sem estudo nós não somos ninguém”, 

“(...) usar esse tempo que você está perdendo no sistema prisional para adiantar 

seus estudos (...)”, ou mesmo “(...), pois nos ajuda a reduzir a pena (...) e adquirir 

conhecimento (...)”, nos mostram que o ensino dentro do sistema prisional, 

independentemente de suas limitações, exerce um papel fundamental para a 

formação dos educandos que ali se encontram.  

O papel formador do ambiente escolar, assim como dos profissionais que 

atuam nele, não se destina apenas ao ensino de conteúdos específicos, mas 

também à formação para a vida e para a cidadania. De acordo com a professora P1 

(2015), “(...) a educação vai agir direto na formação deles como pessoa (...) porque o 

nosso papel é auxiliar também na formação enquanto cidadão”. Ou seja, “quaisquer 

que sejam os papéis possíveis apontados para a escola (...) ela é percebida pelos 

alunos como algo positivo (...)” (ONOFRE, 2007, p. 13).  

Ao responderem sobre a importância de ter aulas durante seu período de 

permanência na APAC, R1 (2015) disse que achava importante, pois “terei a 

oportunidade de ‘terminar’ meus estudos”; R2 (2015) e R4 (2015) afirmaram que “as 

aulas me ajudam a ter mais conhecimento”; e R3 (2015) porque “terminando meus 

estudos estarei pronto para ingressar no mercado de trabalho”. Nessa direção, 

perguntou-se se eles têm pretensões de cursar uma universidade após sair da 

APAC. R1 (2015) e R4 (2015) apontaram que não, e R2 (2015) e R3 (2015) 

disseram que sim, mas não definiram qual curso. As respostas parecem indicar que 

o ensino médio marca o fim da escolarização para alguns, mas também abre 

possibilidades de pensar a continuidade dos estudos, para outros. 

Ao longo das observações foi possível perceber que os discentes 

estabeleciam uma relação interpessoal significativa com seus colegas de sala e seus 

professores. Com base nos estudos de Vygotsky sobre o contexto histórico-social, 

Thofehrn e Leopardi (2006) assinalam que, “(...) a pessoa, ao nascer, já é um ser 

social e, a partir da apropriação das significações geradas nas relações sociais, 
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gradativamente, constitui-se enquanto sujeito, isto é, torna-se capaz de regular, 

voluntariamente, suas ações.” (THOFEHRN; LEOPARDI, 2006, p. 696).  

Analisar sobre a construção do conhecimento também possibilita refletir sobre 

o papel das relações humanas estabelecidas nos espaços educativos, 

demonstrando que “o desenvolvimento humano está vinculado ao papel da 

aprendizagem e as relações sociais, ou seja, do convívio com outras pessoas torna-

se possível elaborar cultura e fazer história.” (THOFEHRN; LEOPARDI, 2006, p. 

696).  

Ainda sobre essa questão,  

A compreensão da atividade construtiva do aluno como um elemento num 
emaranhado de relações sociais e interpessoais encontra um suporte 
considerável nas ideias expostas por Vigotsky na primeira metade do nosso 
século, porém somente conhecidas mais tarde pelo mundo ocidental.  
A explicação de Vigotsky estabelece que o desenvolvimento que os alunos 
experimentam no decorrer do ciclo vital é consequência da aprendizagem e 
da educação; é, por fim, um produto das interações que se estabelecem 
entre o sujeito que aprende e os diversos mediadores culturais (pais, 
educadores, etc.) que lhes tornam acessíveis determinadas parcelas da 
cultura e também as maneiras de alcança-las. (SALVADOR, 2008, p. 181). 

  

Uma das questões presentes no questionário aplicado aos estudantes se 

referia ao que mais impactava em seu processo de aprendizagem na escola. Das 

respostas analisadas, R1 (2015) relatou que o maior impacto era o convívio com os 

outros discentes, evidenciando quanto é significativo o papel das interações sociais 

para o contexto de aprendizagem. Nessa perspectiva, “o problema-chave da 

explicação de Vigotsky consiste em compreender a passagem da regulação 

interpsicológica – entre pessoas – para a regulação intrapsicológica – pessoal – na 

zona de desenvolvimento proximal que a interação social cria e ajuda a percorrer.” 

(SALVADOR, 2008, p. 193). Sob esse viés, percebe-se que as relações 

interpessoais, de acordo com um dos estudantes, se configura enquanto um aspecto 

que interfere diretamente em seu processo de aprendizagem, que precisa ser 

interpretado como algo influenciado por outras variáveis.  

A resposta de R1 (2015), ao dizer que as relações com os outros 

recuperandos impactavam em seu aprendizado, pode ser identificada como um 

aspecto positivo e também negativo. Pensando no aspecto positivo, a professora P1 

(2015) afirma que, “(...) há salas que às vezes tem um aluno que apresenta mais 
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facilidade; aí ele já é ajudado por outro (...), o que um sabe fazer ele já ensina o 

outro (...)”.  

Sob o aspecto negativo, precisa-se observar que talvez o aluno R1 (2015) 

considere que essas relações não sejam estabelecidas, uma vez que a rotatividade 

interfere bastante, pois há discentes novos na sala de aula com frequência. Ainda 

sobre essa pergunta, R2 (2015) e R4 (2015) responderam que o que mais afetava 

seu processo de aprendizagem eram as questões relacionadas ao tempo de 

permanência dentro da instituição, e R3 (2015), a preocupação com a família.  

Verifica-se, a partir do que foi exposto pelos discentes, que são diversos 

aspectos que perpassam a trajetória escolar dentro na APAC, tornando-a um 

percurso não linear, mas algo que é (re) construído diariamente.  

Por meio da discussão e análise dos dados, percebe-se que a temática em 

estudo requer muitas reflexões e apontamentos sobre os diversos fatores que 

perpassam o contexto educativo dentro de uma instituição prisional.  A formação dos 

sujeitos que ali se encontram precisa ser pensada como uma complexa construção 

de identidades, em que a escola exerce um papel significativo para que tal objetivo 

se efetive. Sendo assim, cabe destacar a contribuição do processo educativo dentro 

das instituições prisionais para a formação socioeducacional dos estudantes. 

 

Considerações Finais 

É necessário que as discussões a respeito das práticas educativas em 

instituições prisionais sejam cada vez mais evidenciadas por seu caráter formativo e 

de contribuição dialógica, entre a construção do conhecimento e a tomada de 

consciência. É preciso entender a escola como uma instituição constituída por um 

emaranhado de relações que se entrelaçam com um fim específico: proporcionar 

aos sujeitos ali envolvidos um aprimoramento cultural, social, educacional, dentre 

outros. Nesse sentido, para os recuperandos, a escola deve ser pensada como “(...) 

um lugar onde vivem experiências numa situação de interação, em que existe a 

possibilidade de respeito mútuo, da troca e da cooperação, o que contribui para que 

a pena possa ser vivida de maneira mais humana.” (ONOFRE, 2007, p. 13, grifo da 

autora). 
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Ao destacar a escola, e sua contribuição na formação educativa dos 

discentes, não pode-se esquecer da figura do professor que colabora para que 

essas relações de aprendizagem se efetivem. Enfim, a escola é construída não só 

pelos discentes e docentes, mas também por diversos outros sujeitos que atuam 

nesse espaço, independente se ela se encontra dentro do sistema prisional.  

De acordo com esse contexto, considera-se que o processo educativo da 

instituição pesquisada é considerado significativo pelos recuperandos, contribuindo 

não só para a formação acadêmica como também social. Além disso, percebe-se 

que, inicialmente, alguns estudantes têm a remissão da pena como motivação para 

estudar, todavia, após frequentarem a escola por um período de tempo, essa passa 

a não ser mais sua motivação principal. 

Identifica-se que a relação que os alunos estabelecem com os professores e 

com seus colegas de classe contribuem para a aprendizagem de modo significativo 

(SALVADOR, 2008). Por outro lado, a questão da alta rotatividade apresentou-se 

como um dos fatores que mais impactam no processo de ensino e de aprendizagem, 

tornando-se um fenômeno a ser investigado com mais profundidade. 
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Simpósio Temático 03: Teoria e práticas pedagógicas em educação 

  

Resumo: Considerando-se o papel de destaque que os projetos de ensino exercem 
no processo ensino-aprendizagem, o presente trabalho objetiva apresentar uma 
proposta de projeto interdisciplinar para os anos iniciais do ensino fundamental 
sobre as etnias indígenas da região Centro Oeste. Sabe-se que o estudo sobre as 
regiões do Brasil e das etnias fazem parte da composição curricular do ensino 
fundamental, o que justifica a temática do projeto. Alguns conteúdos são trabalhados 
nas datas comemorativas do calendário nacional com propostas de colagem e 
pintura, às vezes difundindo estereótipos culturais, não favorecendo a construção de 
conhecimento sobre a diversidade de realidades sociais, culturais, históricas, 
geográficas e ambientais. Com o intuito de modificar essa prática, o presente 
trabalho se pauta na visão interdisciplinar de organização do ensino, propondo 
atividade pedagógica que integra as diferentes relações entre as áreas de Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia para a construção de 
conhecimento sobre as etnias indígenas. Utilizou-se como aporte teórico as 
contribuições de Fazenda (1993, 2002), dos PCN (Brasil, 1997a, b, c), Salbach 
(2010), Ferreira (2002), dentre outros. Este trabalho sistematiza o estudo e a 
elaboração de um projeto interdisciplinar e espera poder contribuir com a prática 
pedagógica de docentes que atuam no ensino fundamental. 
 
Palavras-chave: Projeto Interdisciplinar. Etnias indígenas. Ensino-aprendizagem. 
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Introdução 

 A realização deste trabalho se justifica pela necessidade dos graduandos de 

Pedagogia da UFG – Regional Jataí, durante sua formação para a prática docente 

nas disciplinas de Fundamentos e Metodologia para o ensino dos anos iniciais do 

ensino fundamental de Ciências Naturais, Ciências Sociais e Matemática, pensarem 

e elaborarem propostas pedagógicas para desenvolver em sala de aula. Este 

trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que sistematiza o estudo e a 

elaboração de um produto pedagógico – uma proposta de projeto interdisciplinar, 

direcionado para os anos iniciais do ensino fundamental, que articula a temática das 

regiões do Brasil e a perspectiva cultural. 

Dentre as regiões do Brasil, optou-se pelo Centro Oeste, onde se localiza o 

estado de Goiás e a cidade de Jataí onde residimos. A região Centro Oeste é a 

segunda maior região do país correspondendo a 18,9% do território nacional e tem o 

segundo maior bioma da América do Sul possuindo 11.627 espécies de plantas 

nativas já catalogadas e mais de 320.000 espécies de animais (IBGE). 

Buscou-se por meio de pesquisa sobre a região identificar um tema que 

fizesse parte da composição curricular dos anos iniciais do ensino fundamental, mas 

ao mesmo tempo fosse relevante para a formação cultural e crítica dos alunos. 

Dentre os vários temas optou-se por trabalhar com a etnia indígena da região Centro 

Oeste.  

Os indígenas foram os primeiros habitantes da Região Centro-Oeste, depois 

os bandeirantes, que chegaram à procura de minérios e fundaram as primeiras vilas, 

e mais tarde fazendeiros de Minas Gerais, São Paulo e da região Sul do Brasil6. 

Ainda existem muitos índios que habitam a região Centro-Oeste, havendo reservas e 

parques indígenas, podendo ser citados: “o Parque Indígena do Xingu, que reúne 

cerca de 20 tribos diferentes, o Parque Indígena do Araguaia, na ilha do Bananal, 

a Reserva Indígena Xavante e a Reserva Indígena Parecis”.7 

                                                
6
 Vide  http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/regi%C3%A3o-Centro-Oeste/483168 

7
 Vide http://vidaativa7d03111518.blogspot.com/2012/09/grupos-indigenas-e-distribuicao.html. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeirantes_(hist%C3%B3ria)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Ind%C3%ADgena_do_Xingu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Ind%C3%ADgena_do_Araguaia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_do_Bananal
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_Ind%C3%ADgena_Xavante&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_Ind%C3%ADgena_Parecis&action=edit&redlink=1
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Ciências Naturais, História 

e Geografia trazem como sugestão trabalhar os modos de vida, relacionamento com 

a natureza, hábitos alimentares, dentre outros assuntos de diferentes culturas.  

 
Existem vários aspectos da coletividade dos alunos que são diferentes do 
modo de vida da comunidade indígena estudada: na ocupação do território, 
no relacionamento com a natureza (produção de alimentos, uso da água, do 
solo e da vegetação, mitos, medicina, preservação) [...] (BRASIL, 1997b, p 
57). 

 
 Neste contexto, Etnia indígena na região Centro Oeste tornou-se o tema a 

ser estudado e explorado na forma de um projeto interdisciplinar contemplando a 

articulação de diferentes áreas do conhecimento, uma proposta de abordagem 

diferente do que atualmente é trabalhado nos anos iniciais de algumas escolas, 

onde a temática se resume a datas comemorativas e atividades superficiais.  

Na perspectiva educacional é possível trabalhar o tema ”Etnias Indígenas” por 

meio de atividades interdisciplinares e abordagem lúdica, buscando mostrar aos 

alunos a relação do indígena com a natureza e uso consciente da mesma, além da 

representatividade de sua cultura na formação da identidade, cultura e costumes dos 

habitantes da região Centro Oeste.    

A interdisciplinaridade caracteriza um diálogo entre os diferentes campos 

disciplinares, “por uma intensa reciprocidade nas trocas, visando um enriquecimento 

mútuo” (FAZENDA, 1993, p. 41). A proposta interdisciplinar deste trabalho propõe 

atividades pedagógicas que procura articular as diferentes relações entre as áreas 

de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia para a construção 

de conhecimento sobre as etnias indígenas. Para isso foi proposto explorar o 

conhecimento a cerca da história, hábitos e costumes indígenas dando ênfase para 

as influências para a realidade histórica-social-cultural da região Centro Oeste. 

Antes de elaborar a proposta de projeto interdisciplinar foi necessário fazer 

um estudo bibliográfico para aprofundar conhecimento sobre Etnias Indígenas e, 

região Centro Oeste, para em seguida definir as atividades a serem desenvolvidas 

no projeto que serão apresentadas no decorrer deste trabalho. 

O projeto interdisciplinar deste trabalho é proposto para o quinto ano do 

ensino fundamental e tem como objetivos: reconhecer na identidade indígena 
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características que devem ser respeitadas e conservadas; identificar as influências 

indígenas na história e cultura dos estados do Centro Oeste; traçar paralelo entre os 

costumes e cultura indígena com a do homem branco; analisar os conhecimentos 

adquiridos e compreender e estabelecer relação com realidade atual. 

Consciente da necessidade de atribuir nova significância e valor a forma 

como o tema etnia indígena se apresenta no modelo atual de ensino, abordando o 

assunto quase que exclusivamente em datas comemorativas e trabalhando de forma 

superficial, procura-se com esta proposta interdisciplinar apresentar uma visão mais 

próxima da realidade, mostrando para os alunos que a cultura indígena deve ser 

valorizada e combater possíveis preconceitos. 

 

Interdisciplinaridade 

A interdisciplinaridade é importante para a educação, pois tem o objetivo de 

utilizar o conhecimento de diferentes disciplinas para resolver problemas ou elucidar 

um determinado assunto, contribuindo para maior interação entre os alunos e 

professores com a finalidade de formar indivíduos mais conscientes e 

comprometidos com a realidade social. 

Segundo Fazenda (2008) a forma de pensar a interdisciplinaridade deve partir 

da premissa de que nenhuma forma de conhecimento é autossuficiente, assim 

sendo, deve então dialogar com outras formas de conhecimento deixando-se 

enriquecer com elas.  Logo, é possível aceitar o conhecimento do senso comum 

como válido, pois dele deriva-se muito do conhecimento científico. Os 

conhecimentos dialogando entre si proporcionam o enriquecimento da relação do 

homem consigo mesmo e com o mundo. 

 

[...] cada disciplina precisa ser analisada não apenas no lugar que ocupa ou 
ocuparia na grade, mas, no saberes que contemplam, os conceitos 
enunciados e no movimento que esses saberes engendram, próprios de 
seus lócus de cientificidade. Essa cientificidade, então originada das 
disciplinas ganham status de interdisciplinar no momento que obriga o 
professor a rever suas prática e a redescobrir seus talentos no momento 
que ao movimento da disciplina seu próprio movimento for incorporado. 
(FAZENDA, 2008, p. 18).  
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Encontra-se então na proposta interdisciplinar uma opção de amplas 

possibilidades para abordar e compreender a questão trabalhada. O próprio PCN 

aborda a interdisciplinaridade da seguinte forma: 

 

[...] É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo 
integrador, que pode ser objeto de conhecimento, um projeto de 
investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido ela deve partir da 
necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, 
compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafie uma disciplina 
isolada e atraia atenção de mais de um olhar, talvez vários. Explicação, 
compreensão, intervenção, são processos que requerem um conhecimento 
que vai além da descrição da realidade mobiliza competências cognitivas 
para deduzir, tirar interferências ou fazer previsões a partir do fato 
observado (BRASIL, 2002, p. 88-89). 
 

Entende-se a interdisciplinaridade como uma alternativa para uma 

transformação pedagógica, tornando possível o diálogo entre diferentes 

conhecimentos, o que para a educação se traduz em uma formação mais crítica e 

consciente do aluno possibilitando o mesmo desenvolver suas habilidades a fim de 

definir o papel que deverá desempenhar na sociedade. 

Existem inúmeras maneiras de realizar atividades ou trabalhos 

interdisciplinares, a proposta apresentada neste trabalho aborda o tema etnia 

indígena que de certa forma tem sido negligenciado na educação.   

 

Estudo teórico 

Como o objetivo deste trabalho consiste em apresentar uma proposta de 

projeto interdisciplinar que contempla as disciplinas de Ciências, História, Geografia 

e Matemática, utilizou-se diferentes autores de acordo com o referencial teórico de 

cada disciplina ou área proposta. 

 Na disciplina de Ciências a referência adotada foi Selbach (2010, p. 52) que 

afirma: “A aprendizagem dos alunos de Ciências, para que possa ser significativa, 

impõe que os ‘conteúdos’ sejam analisados e apresentados de modo a estruturarem 

uma rede de significações”. Por meio da aprendizagem dos conteúdos referentes à 

etnia indígena os alunos poderão atribuir significado a este conhecimento, 

modificando ideologias e estereótipos culturais repassados pela sociedade 

reconhecendo a importância e identificando as influências em nossa cultura e 
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costumes: como hábitos alimentares, utilização de ervas medicinais, respeito ao 

próximo, uso consciente da natureza e preservação dos recursos naturais. 

Segundo o PCN de Ciências Naturais, para se alcançar os objetivos do 

ensino de Ciências é necessário propor atividades que levem o aluno a questionar, 

pesquisar, organizar e registrar informações, interpretar as informações e debatê-las. 

Dentre as propostas de atividades podem ser citadas:  

 

Formular perguntas e suposições sobre o assunto em estudo. Buscar e 
coletar informações por meio da observação direta e indireta, da 
experimentação, de entrevistas e visitas, conforme requer assunto em 
estudo sobre orientação do professor. Confrontar as suposições individuais 
e coletivas com as informações obtidas, respeitando as diferentes opiniões, 
e reelaborando suas idéias diante das evidências apresentadas. Organizar 
e registrar as informações por intermédio de desenhos, quadros, tabelas, 
esquemas, gráficos, listas, textos e maquetes, de acordo com as exigências 
do assunto [...]. Interpretar as informações por meio do estabelecimento de 
relações de dependência, de causa e efeito, de seqüência e de forma e 
função. [...] Valorizar a vida em sua diversidade e a preservação do meio 
ambiente (BRASIL, 1997a, p. 86). 

 

Dessa forma durante o projeto propõe-se relacionar a teoria com a prática por 

meio de atividades interdisciplinares e abordagem lúdica, com objetivo de mostrar 

aos alunos a relação do indígena com a natureza e uso consciente da mesma, além 

da representatividade de sua cultura na formação das diversas identidades. 

Os conteúdos de Ciências Naturais previstos para serem abordados no 

projeto são: costumes alimentares, fauna e flora, plantas medicinais, conservação, 

sustentabilidade. 

Com relação aos povos indígenas, segundo Santiago, Akkari, Marques (2013) 

os livros didáticos de história,  

 

Apresentam todos os povos indígenas como se fossem iguais sob a 
nomenclatura “índios”, desvaloriza-se e simplifica-se a diversidade entre as 
nações indígenas do país.  
Os povos indígenas aparecem como ingênuos e atrasados: na literatura e 
no imaginário, os indígenas emergem como a infância, a humanidade, a 
civilização ontem, com se estivessem parados no tempo (SANTIAGO; 
AKKARI; MARQUES, 2013, p. 130). 

 
Toda formação social humana possui características próprias e costumes 

culturais que apresentam significado e importância para formação da identidade 

coletiva.  Cada povo tem sua cultura e as culturas são diferentes entre si, cada uma 
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tem seus valores, costumes, crenças e modo de vida característicos, sendo assim 

nenhum povo deve ser menosprezado ou excluído por ser diferente culturalmente ou 

em outros aspectos. Daí a importância do projeto interdisciplinar, pois por meio dele 

os alunos podem compreender a formação da identidade e diversidade das 

características do povo e da cultura regional, onde a diversidade pode se encontrada 

em vários aspectos como físicos, culturais e até mesmo em atividades do dia a dia. 

O PCN de Geografia sugere dentre os conteúdos a serem trabalhados no 

ensino fundamental a “Identificação do grupo indígena da região e estudo do seu 

modo de vida social, econômico, cultural, político, religioso e artístico, o território que 

habitam e que já habitaram, [...]” (BRASIL, 1997b, p. 55-56). Sendo assim, é de 

suma importância, que o aluno conheça e valorize a pluralidade sócio cultural 

brasileira, principalmente ligada aos povos nativos de sua região, despertando nas 

crianças a valorização da cultura indígena, compreendendo que não existe uma 

única forma de viver, sentir, comer ou falar, e que alguns de nossos hábitos são 

heranças da cultura indígena, que fazem parte de nossas raízes formando assim 

nossa identidade.  

Dentre os conteúdos de História e Geografia previstos para serem abordados 

no projeto estão: o estudo dos aspectos geográficos, culturais e sociais da região 

Centro Oeste (território, população, costumes), as tribos indígenas existentes na 

região, a questão da pluralidade e identidade cultural. 

Na área de Matemática, a proposta é de se trabalhar com a Etnomatemática.  

Trata-se de uma abordagem que considera o estudo da matemática das diversas 

etnias onde o contexto histórico, cultural, as técnicas, habilidades, contexto 

socioeconômico e distintos modos de lidar com a matemática são considerados, 

valorizados e contextualizados. 

Para Ferreira (2002) é essencial entender a importância de conhecer as 

produções matemáticas do presente e passado dos povos brasileiros, apreender 

que as estratégias matemáticas utilizadas na resolução de problemas são diferentes 

entre as etnias, mas perfeitamente eficientes. “Não se podem definir critérios de 

superioridade em manifestações culturais. Devidamente contextualizada, nenhuma 

forma pode-se dizer superior a outra” (FERREIRA, 2002, p. 25). Logo conhecer as 
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estratégias matemáticas empregadas para resolução de problemas pela etnia 

indígena se justifica nesta proposta de trabalho interdisciplinar. 

Dentre os conteúdos de matemática previstos para serem abordados no 

projeto estão: a Etnomatemática, as operações matemáticas, a representação 

numérica e o agrupamento. 

Todas essas disciplinas dialogando entre si dão significado e suporte para a 

proposta de projeto interdisciplinar deste artigo. 

 

Proposta de projeto interdisciplinar 

O projeto interdisciplinar envolve as disciplinas de Ciências Humanas, 

Ciências Naturais e Matemática, o tema proposto é Etnia Indígena na região Centro 

Oeste e é previsto para ser trabalhado no quinto ano do ensino fundamental.  

O objetivo geral é conhecer a cultura, costumes e hábitos dos indígenas da 

região Centro Oeste e identificar as influências na formação da identidade e cultura 

dos habitantes desta região. 

Os objetivos específicos das Ciências Humanas são: identificar os estados 

que formam a região Centro Oeste; compreender os costumes e hábito da cultura 

indígena; reconhecer a identidade indígena como algo que deve ser respeitado e 

conservado; identificar as influências indígenas na história dos estados da região. 

Para a disciplina de Ciências Naturais os objetivos específicos são: conhecer 

os costumes alimentares das tribos indígenas; reconhecer fauna e flora nativas da 

região em que vivem; compreender as práticas de conservação e sustentabilidade, 

presentes nos costumes indígenas; identificar algumas influências indígenas nos 

costumes da sociedade da região Centro Oeste. 

Dentre os objetivos específicos da matemática estão: compreender o 

significado de Etnomatemática e construir conhecimentos matemáticos ligados a 

cálculo e probabilidades tendo como suporte a representação numérica Xavante. 

Inicialmente deve-se fazer a sondagem do conhecimento prévio das crianças 

sobre etnias indígenas, tribos indígenas da região Centro Oeste, hábitos e costumes 

indígenas, procurando incentivar a participação de todos os alunos.  
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As atividades propostas para serem desenvolvidas não tem necessariamente 

uma ordem a ser seguida, depende do interesse dos alunos e objetivos do 

professor. As sugestões de atividade e os conteúdos a serem abordados são: 

- Leitura do mapa cartográfico da região Centro Oeste, com a localização do 

território das etnias indígena Tupi Guarani, Goiazis e Xavantes8.  

- Leitura e debate do livro infantil “Poeminhas da Terra” da autora Márcia Leite 

para discutir o conteúdo etnia.  

- Leitura e reflexão do artigo “Indígenas, sustentabilidade e meio ambiente” de 

Bruna Moraes da Costa Weis9, que aborda o conceito de conservação ambiental e 

uso sustentável dos recursos naturais pelos indígenas. 

- Pesquisa em livros, revistas, internet para aprofundar sobre a temática, 

tendo como questões norteadoras: Quais as tribos indígenas existentes na região 

Centro Oeste no passado e na atualidade? Quais os hábitos e costumes das tribos 

indígenas que vivem na região? Como é a relação dos índios com a natureza? Qual 

a prática indígena para tratamento de doenças? Os indígenas possuem alguma 

representação numérica ou é a mesma nossa?  

- Apresentação dos dados coletados na pesquisa. Esta atividade possibilitará 

a turma identificar semelhanças e diferenças entre o seu modo de vida com a da 

cultura indígena, além da identificação de transformações e permanência nas 

vivências culturais (materiais e artísticas) da coletividade no tempo. 

- Visita ao Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos com o 

intuito de coletar informações sobre etnia indígena e a cultura matemática 

encontradas nessa região. 

- Confeccionar em argila artefatos indígenas de acordo com as informações 

adquiridas nas pesquisas e na visitação do Museu. 

- Leitura e debate sobre o artigo “A educação matemática no contexto da 

Etnomatemática Indígena Xavante: um jogo de probabilidade condicional” de Costa, 

Thaís Tenório e André Tenório (2014). 

                                                
8Consultar os sites  http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao e 

https://lh3.googleusercontent.com/Dkf4eFYqUX0/TWnIoDTxSKI/AAAAQYkVqZTM/s1600/SUDECO+MAP

A.JPG. 
9 Consultar http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=15034. 

 

http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao
http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=15034.
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- Trabalhar com o jogo “Adivinhe o número – Xavante”10.  O jogo possibilita o 

contato com o conceito de probabilidade condicional, explora aspectos da 

etnomatemática dos índios a’uwe-xavantes do Brasil, aborda os conflitos entre a 

matemática institucionalizada e a matemática xavante e representa os números, em 

especial, da cultura indígena dos Xavantes.   

- Trabalhar com jogos virtuais no laboratório de informática explorando 

noções intuitivas de probabilidade e cálculo de probabilidades condicionais. 

- Ouvir e cantar a música “Mira Ira” de Lula Barbosa, que possibilita discutir 

sobre a importância e a valorização do índio na sociedade contemporânea, fazendo 

um resgate histórico da sua forma de viver antes e atualmente.  

- Escrever um poema que fale sobre o respeito e valor das etnias indígenas. 

- Jogos didáticos específicos que explorem a fauna e flora dos estados da 

região Centro Oeste. 

- Cada aluno deve pesquisar e trazer uma imagem ou espécie de planta típica 

da região utilizada pelos índios na sua medicina.   

- Construir uma exicata com as espécies de plantas medicinais indígenas que 

ainda são utilizadas na nossa região como remédios caseiros. A exicata deve ter a 

imagem ou a espécie da planta, nome científico, nome popular, a tribo que usava, 

como deve ser consumida e quais os seus benefícios. 

Como atividade de encerramento do projeto interdisciplinar Etnia indígenas da 

região Centro Oeste, os alunos sintetizarão os conhecimentos adquiridos 

confeccionando um painel integrado de informações que deve ser apresentado para 

toda a comunidade escolar. 

A avaliação deve ser contínua realizada por meio da observação e do registro 

das atividades individuais e de grupo no decorrer do desenvolvimento do projeto. 

Deve ser verificado se houve comprometimento do aluno com as atividades 

propostas, se os objetivos foram alcançados, se ocorreu interação da turma, se 

aconteceu momentos de reflexões e pensamentos críticos dos conteúdos 

apresentados. 

 

                                                
10 Disponível em: <http://scratch.mit.edu/projects/tenoriocalc/3258635>. 

http://scratch.mit.edu/projects/tenoriocalc/3258635
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Considerações Finais 

Argumentou-se neste texto sobre a importância da interdisciplinaridade no 

contexto escolar e na formação do professor e apresentou-se uma proposta de 

projeto interdisciplinar para o quinto ano do ensino fundamental.  

Optou-se pelo tema etnia indígena na Região Centro Oeste por se tratar de 

um assunto importante e que merece atenção especial, usando como suporte a 

interdisciplinaridade. A proposta apresentada explora a temática integrando os 

conhecimentos das áreas de Ciências Sociais, Ciências Naturais e Matemática.  

Sabe-se da complexidade e dos obstáculos existentes ao se trabalhar com a 

interdisciplinaridade.  O desafio foi aceito, e como futuros educadores apresentou-se 

neste artigo uma proposta de trabalho na tentativa de pensar o objeto de estudo a 

partir de diversos olhares científicos, contribuindo para que o aluno tenha uma visão 

global do conhecimento se tornando um cidadão consciente e crítico.  

Vale destacar que esta proposta interdisciplinar trata-se de uma sugestão 

para professores dos anos iniciais, com intuito de colaborar com suas práticas 

pedagógicas. Cada professor deverá fazer as adaptações de acordo com o nível 

cognitivo dos alunos e com a realidade sociocultural da turma e da escola.  

Ressalta-se que a interdisciplinaridade surge da necessidade de uma 

resposta para a fragmentação das disciplinas, propondo um diálogo entre as 

diversas áreas do conhecimento, um modo de trabalhar o conhecimento, ampliando 

a visão do todo, para que os alunos compreendam melhor o mundo que está 

inserido. Assim, a função da interdisciplinaridade consiste em promover um ensino 

capaz de fazer com que os alunos reflitam sobre o estudado, possibilitando a prática 

de pesquisas, indagações, argumentos que os tirem da passividade e os levem a 

serem críticos. Vale destacar que a interdisciplinaridade ainda é um grande desafio, 

que deve ser visto pelos professores que estão em sala de aula.  

Ao desenvolver este trabalho teve-se a oportunidade de após estudar a 

interdisciplinaridade pensar e elaborar uma proposta a ser colocada em prática.  Foi 

possível ao trabalhar com o tema etnia indígena na região Centro Oeste, relacioná-lo 

aos conhecimentos das disciplinas de Ciências Sociais (História e Geografia), 
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Ciências Naturais e Matemática, fazendo com que o objeto de estudo fosse 

analisado por diferentes olhares. 
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Simpósio Temático 3: Teorias e Práticas Pedagógicas 

 

Resumo: Esta pesquisa3 tem como objetivo compreender historicamente como as 
concepções de infância constituída no decorrer dos séculos influenciaram a 
educação das crianças. O método da pesquisa é o Materialismo Histórico Dialético. 
Tal abordagem se justifica pois o processo cognitivo que serviu para a construção do 
novo conhecimento privilegiou a relação entre o sujeito e o objeto, sendo o objeto de 
estudo a educação da criança pequena. Fizemos estudo bibliográfico sobre trabalho, 
sociedade e educação. Os principais aportes teóricos foram: Arce (2010), Ariès 
(1973), Chambouleyron (2004), Dahlberg, Moss e Pence (2003), Farias (2005), 
Kuhlmann Jr (1998, 2000), Ramos (2004) dentre outros. A pesquisa revelou que a 
educação de qualidade é direito da criança, pobre ou rica, não podemos 
desconsiderar que esse direito é fruto de duras lutas e embates, sendo, portanto, 
uma construção social, o qual, segundo Kuhlmann Jr. (2000), precisa transitar de um 
direito da família ou da mãe para se tornar efetivamente um direito da criança.  
 
Palavras-chave: Educação. Educação Infantil. Criança 

 

Introdução 

 

Essa pesquisa é parte de uma pesquisa maior, como já mencionado, tem 

como objetivo compreender historicamente como as concepções de infância 

constituída no decorrer dos séculos influenciaram a educação das crianças. 

                                                
1
 Mestre em Educação pela Universidade Federal de Goiás-Regional Jataí (UFG/REJ). Professora da 

Educação Básica na Prefeitura Municipal de Educação de Rio Verde - GO. Atua como diretora da 
Escola Municipal de Educação Infantil Princípio do Saber. Participante dos Grupos de pesquisas: 
Sociedade, Cultura e Formação Humana e do Núcleo de Estudos Sociedade, Educação e Cultura 
(NESEC) ambos vinculados ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da 
UFG/REJ. E-mail: carolgiannini@hotmail.com 
2
 Doutora em Educação pela Universidade Federal de Goiás-Faculdade de Educação.  Professora da 

Universidade Federal de Goiás e professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Educação. Universidade Federal Goiás, Regional Jataí (UFG/REJ), Jataí, Estado de Goiás. E-mail: 
laisleni@gmail.com  
3
 Esta pesquisa aborda parte dos dados apresentados em uma pesquisa de dissertação, realizada na 

Universidade Federal de Goiás-Regional Jataí, Programa de Pós-Graduação em Educação (SILVA, 
2017). 
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Segundo Dahlberg, Moss e Pence (2003, p. 63) “os entendimentos que temos 

do que seja infância e a criança perpassa as nossas vivências, os nossos 

conhecimentos científicos e as nossas escolhas”. Assim entendemos que 

compreender as concepções de educação da criança historicamente construída, 

contribuiria para se (re)pensar a prática pedagógica nessa etapa da educação. 

Estamos hoje vivendo o século XXI, em meio a diversas transformações 

tecnológicas, econômicas, culturais e sociais. Ainda temos uma sociedade marcada 

pela diferença de classes sociais e uma economia centrada no capital, apesar de 

notarmos avanços em relação à consciência da infância, como o aumento dos 

compromissos com a educação, a diminuição do trabalho infantil e da taxa de 

mortalidade; porém, algumas práticas voltadas para a criança parecem estar 

impregnadas por uma educação voltada para a (con)formação de hábitos e regras e 

compensatória de carências sociais e econômicas. 

 

Concepções de infância: constituições históricas e sociais  

 

Compreender a educação da criança na contemporaneidade e perceber a 

materialidade do trabalho docente nas instituições de Educação Infantil é fazer um 

exercício de compreensão das concepções que estão inseridas na prática de cada 

profissional. Essas questões podem ser respondidas pela história, pois segundo 

Priori (2004, p.08) “não será a primeira vez que o saudável exercício ‘de olhar para 

trás’ ajudará a iluminar os caminhos que agora percorremos, entendendo melhor o 

porquê de certas escolhas feitas por nossa sociedade” (grifos no original).  

O resgate histórico da categoria infância e de sua educação, por meio do 

aporte teórico de historiadores, sociólogos, antropólogos, psicólogos e pedagogos, 

contribui para compreensão da gênese e perspectivas históricas de como o trabalho 

docente na Educação Infantil se constituiu.  

O estudo da categoria infância, com aporte histórico e social, leva a 

compreendê-la “como síntese das múltiplas determinações sociais de sua época 

histórica, fato que nos possibilitará apreender, em movimento, as práticas, bem 
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como os ideais e ideias que permearam o ser criança, e seu impacto na educação 

infantil” (ARCE, 2010, p.12). 

Pretende-se, compreender, por meio das representações dos adultos, como 

eram as experiências de educação das crianças no passado. O obra pioneira de 

Philippe Ariès (1973), historiador francês, afirmou a inexistência do sentimento da 

infância até meados da modernidade. Essa afirmação decorreu da pesquisa 

baseada em testamentos, diários, documentos funerários e análises de fotografias e 

obras de artes. A tese Ariès afirmou a ausência de consciência da ideia de infância 

durante a maior parte da história, ideia que teve início apenas na modernidade.  

Porém Sarmento (2007, p. 28) afirma que: 

 

A historiografia mais recente sobre a infância [...] tem considerado que, mais 
do que a ausência da consciência da infância, na Idade Média e na pré-
modernidade existiam concepções que foram profundamente alteradas pela 
emergência do capitalismo, pela criação da escola pública e pela vasta 
renovação das ideias com a crise do pensamento teocêntrico e o advento 
do racionalismo. 

 

O autor mencionado destaca que os historiadores modernos fazem uma 

crítica a Ariès, tanto pela metodologia da pesquisa quanto pela interpretação dos 

dados históricos, que se deu a partir de registros documentais do clero e da nobreza, 

produzindo sua tese sobre a categoria social da infância para todos, sem ao menos 

considerar referências das classes populares. 

 Heywood (2004), antes de iniciar suas considerações acerca das concepções 

de infância na Idade Média, afirma que a compreensão da ideia naturalizada de 

criança, cujo desenvolvimento é devido apenas à sua constituição biológica, é difícil 

de se sustentar. Para tanto, inicia suas argumentações, citando a concepção de 

infância de Bérulle, religioso do século XVII, bem como a concepção da era 

vitoriana: a do primeiro compara o período da infância com um estado vil e abjeto da 

natureza humana e o segundo afirma que esse período é puro e inocente. Tais 

antagonismos tão discrepantes e levam o autor a explicitar sua concepção do que é 

ser criança. Segundo ele, “é um constructo social que se transforma com o passar 

do tempo e, não menos importante, varia entre grupos sociais e étnicos dentro de 

qualquer sociedade” (HEYWOOD, 2004, p. 21). 
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É com esse entendimento que Heywood (2004) procurou, em diferentes 

sociedades, construir o conceito do que é ser criança, procurando compreender a 

concepção de infância a partir do que os adultos pensavam e sentiam sobre os mais 

jovens, em uma abordagem que buscou as diferentes concepções sobre a infância 

em vários períodos e lugares, e sua explicação se deu sobre bases materiais e 

culturais predominantes de cada período histórico. 

Para reconstruir a concepção de infância na Idade Média, o autor apresenta 

uma síntese da Europa Medieval. A visão da criança entre os séculos V e XII, 

segundo a maioria dos comentaristas da elite instruída, registrava a criança como 

uma criatura pecadora, um pobre animal suspirante. 

Assim, segundo Heywood (2004, p. 29), “conclui-se que a infância (assim 

como a adolescência) durante a Idade Média não passou tão ignorada, mas foi 

antes definida de forma imprecisa, e, por vezes, desdenhada”. Havia, por outro lado, 

imagens isoladas, geralmente ligadas ao cristianismo, de pregações com exaltações 

à infância, como sinônimo de inocência, humildade e doçura. Em relação à literatura 

da época, apesar de os autores medievais darem preferência para escrever sobre a 

idade adulta, especialmente a masculina, e sobre temas como reis, batalhas e a 

respeito de política, havia uma consciência sobre as etapas da infância, a qual era 

demonstrada na literatura médica e em documentários sobre jovens santos, a partir 

do século XIII.  

O resultado dessas transformações foi um investimento social e psicológico 

maior na educação e saúde das crianças, bem como uma maior reflexão acerca dos 

métodos de sua criação e ensino. A devoção ao menino Jesus também alterou a 

relação do sentimento em relação à infância, conduzindo à idealização de que esse 

período doce e sagrado pode ser interpretado como uma reação à vida de pressões 

e estresses da cidade. Juntamente a essas mudanças, na França, o crescimento do 

Humanismo, os debates acerca da autoridade estabelecida formaram um contexto 

cultural favorável a uma reavaliação da infância (HERLIHY apud HEYWOOD, 2004). 

O autor mostra que havia, sim, um sentimento pela infância e afirma que ela é 

uma categoria socialmente construída e que varia nos diferentes períodos e lugares. 

Desde a Idade Média até a pré-modernidade, existia consciência de infância, que foi 
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sendo modificada pelo capitalismo, pela criação da escola pública e pela vasta 

renovação das ideias derivadas da crise do teocentrismo e a ascensão do 

pensamento racional.  

Como afirma Kuhlmann Jr (1998), a transformação que se observa em 

relação à infância não é linear e ascendente, nem coletada no imaginário, mas a 

realidade social e cultural da infância resulta em conceitos mais complexos.  

 

 Considerações Metodológicas 

 

As concepções ontológicas que orientaram e serviram de fundamentos 

filosóficos para o desenvolvimento da pesquisa, bem como as técnicas e 

instrumentos que nos ajudaram a operacionalizá-la e manipulá-la, foram 

fundamentadas epistemologicamente na Abordagem Crítico Dialética e o método 

utilizado foi o Materialismo Histórico Dialético. 

O processo cognitivo que serviu para a construção do novo conhecimento 

privilegiou a relação entre o sujeito e o objeto, de modo a ascender do abstrato ao 

concreto, como explica Marx (2011, p. 55), 

 

[…] a totalidade concreta como totalidade do pensamento, como um 
concreto do pensamento, é de fato um produto do pensar, do conceituar; 
mas de forma alguma é um produto do conceito que pensa fora e acima da 
intuição e da representação, e gera a si próprio, sendo antes produto da 
elaboração da intuição e da representação em conceitos.  

 

A busca pela construção do concreto é complexa, pois a realidade não nos é 

apresentada de imediato, “o indivíduo cria suas próprias representações e elabora 

todo um sistema correlativo de noções que capta e fixa o aspecto fenomênico da 

realidade” (KOSIK, 1976, p.10), porém este aspecto fenomênico não constitui a 

realidade em si, apenas o que está posto de imediato na realidade. Nossa intenção 

é captar a essência do objeto, que não se dá imediatamente no trabalho docente na 

Educação Infantil, porém compreendemos que ela é mediata ao fenômeno, se 

manifesta nele. Segundo Kosik: 
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Captar o fenômeno de determinada coisa significa indagar e descrever 
como a coisa se manifesta naquele fenômeno, e como ao mesmo tempo 
nele se esconde. Compreender o fenômeno é atingir a essência. Sem o 
fenômeno, sem a sua manifestação e revelação, a essência seria inatingível 
(KOSIK, 1976, p. 12). 

  

O homem vive uma práxis fetichizada que naturaliza as ações cotidianas, ele 

consegue transitar no meio social sem ter a necessidade de buscar explicações do 

que são as coisas e por que acontecem de tal maneira. Assim, o aspecto 

fenomênico da realidade é considerado como a essência mesma, o qual, com sua 

regularidade, imediatismo e evidência, adentram a consciência dos indivíduos e 

constituem um mundo denominado por Kosik (1976) de mundo da 

pseudoconcreticidade4.    

Assim temos consciência de que para alcançarmos a essência do nosso 

objeto de estudo ou, pelo menos, a possibilidade de descobrir a oculta verdade 

precisamos fazer um desvio, ir além da realidade que se mostra. Para tal, utilizamos 

a ciência e a filosofia, sendo conduzidos pelo Materialismo Histórico Dialético, que 

se apresenta como o método que melhor serve ao nosso objetivo. 

 

A Educação da criança na contemporaneidade: heranças e influências das 

concepções de infância 

 

Quando vemos a escola materializada na atualidade e o papel que hoje ela 

representa na sociedade, nos remete uma indagação: como era a educação das 

crianças nos primórdios da humanidade, quando ainda não existia a escola? Quem 

eram os mestres? Saviani (2013a) relata que a educação tem suas origens no 

desenvolvimento histórico da sociedade, ou seja, no processo mediante o qual o 

                                                
4
 “O complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera comum da vida 

humana, que, com a sua regularidade, imediatismo e evidência, penetram na consciência dos 
indivíduos agentes, assumindo um aspecto independente e natural, constitui o mundo da 
pseudoconcreticidade. A ele pertencem: 
- O mundo dos fenômenos externos, que se desenvolvem à superfície dos processos realmente 
essenciais; 
- O mundo do tráfico e da manipulação, isto é, da práxis fetichizada dos homens; 
- o mundo das representações comuns, que são projeções dos fenômenos externos na consciência 
dos homens, produto da práxis fetichizada, formas ideológicas do seu movimento; 
- o mundo dos objetos fixados, que dão a impressão de ser condições naturais e não são 
imediatamente reconhecíveis como resultados da atividade social dos homens” (KOSIK, 1976, p. 11). 
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homem produz sua existência no tempo, agindo sobre a natureza, trabalhando, 

criando o mundo da cultura, o mundo humano. Nos primórdios da humanidade, a 

educação coincidia com o próprio ato de agir e existir, ou seja, com o trabalho.  

Quando surgiu a propriedade privada da terra, sob o modo de produção 

antigo ou escravista ou também medieval ou feudal, emergiu com ela uma classe 

ociosa, cuja sobrevivência não dependia do seu trabalho, mas do trabalho de outros. 

É a partir dessa reorganização social que se localiza o surgimento da escola, já 

imbricada de contradições, uma vez que a educação escolar era apenas para alguns 

e o trabalho representava o modo de educação da maioria das crianças. Seriam 

seus mestres pais, mães, irmãos mais velhos, adultos com que conviviam no dia a 

dia dos seus afazeres. 

O fato de as crianças desde a mais tenra idade trabalharem, segundo 

Heywood (2004), não significava que, nessa sociedade, não existia consciência das 

diferentes etapas de desenvolvimento. O que havia, na verdade, era um nivelamento 

de responsabilidades em que as crianças de menor idade assumiriam trabalhos 

menores como pastoreio, pequenos trabalhos domésticos e, eventualmente, 

aprendiam um ofício ou um trabalho formal no campo.  

As crianças tinham, então, seus próprios jogos, ao invés de participar das 

competições adultas, porém o fator experimentação e opção não eram 

considerados, uma vez que os jovens, principalmente filhos de camponeses, eram, 

de certa forma, obrigados a seguir a posição na vida já antes mapeada pelas suas 

condições econômicas e sociais. Diferentemente do ambiente urbano, cujos jovens 

dispunham de certo grau de escolha em relação à opção de carreira. 

 Dessa maneira, reitera-se que a concepção de criança como má, de adulto 

imperfeito, visão baseada na tradição cristã do pecado original e de infância como a 

idade da deficiência, correspondeu ao pensamento hegemônico da Idade Média. 

Também coexistiram concepções não hegemônicas que questionaram tais ideias. 

Segundo Stemmer (2012, p. 10), “o sentimento pela criança e pela infância é parte 

do conjunto das relações sociais, ou seja, é parte de uma totalidade, e, 

consequentemente, não permanece alheio às contradições presentes em uma 
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determinada sociedade”. Tal contradição revela o movimento dialético das relações 

sociais que vão constituindo e materializando as práticas sociais.  

Enquanto o Velho Mundo estava descobrindo a infância por volta do século 

XVI e XVII, as terras do Brasil começavam a ser povoadas por homens brancos, 

algumas poucas mulheres e crianças, vindas a bordo dos navios lusitanos. Essas 

crianças que estiveram presentes desde as naus quinhentistas até a epopeia 

marítima vinham na condição de grumetes ou pajens, como órfãs do Rei, enviadas 

ao Brasil para se casarem com os súditos da coroa, ou como passageiros 

acompanhados dos pais ou de algum parente. As péssimas condições a que 

estavam sujeitas essas crianças e a forma como eram recrutadas revelam ideia de 

pouca sensibilidade e de ausência de sentimento pela infância.  

Assim, torna-se evidente que o recrutamento de crianças para servirem de 

mão-de-obra nos navios, provavelmente era induzido por essa desvalorização da 

vida infantil, que levava a Coroa portuguesa a submeter às crianças aos diversos 

riscos das embarcações. O cotidiano difícil obrigava as crianças a abandonarem 

rapidamente o universo infantil para enfrentarem a vida adulta. Para Ramos (2004, 

p. 49), “ao que parece, embarcavam em Lisboa crianças e no decorrer de sua 

primeira viagem, antes de chegar ao Brasil, tornavam-se adultos, calejados pela dor 

e pelo sofrimento”. Ao mesmo tempo que estar a bordo dos navios significava dor e 

sofrimento para os grumetes e pajens, essa prática era a principal educação, pois 

representava uma chance para fazer carreira na Marinha se sobrevivessem aos 

vários problemas que tinham que enfrentar. O trabalho representava a forma de 

aprender um ofício e uma oportunidade de ascensão social, pois a aprendizagem se 

dava pela inserção no ambiente do adulto e pelos castigos severos.  

Para além-mar, as crianças que chegaram à nova terra e as que aqui 

estavam tiveram o ano de 1549 como um marco, pois foi o período que chegaram ao 

Brasil os primeiros jesuítas, cuja missão principal, conferida pelo rei, era converter os 

gentios. Porém, o ensino foi gradativamente sendo inserido na organização da 

Companhia de Jesus e, apesar de não ter sido pensado como um plano 

predeterminado foi fruto das relações estabelecidas entre os religiosos e os 

moradores portugueses, indígenas e as crianças durante o decorrer do século XVI. 
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Assim “muito embora a companhia de Jesus houvesse nascido [...] como ordem 

essencialmente missionária, aos poucos foi também se transformando em uma 

ordem docente” (CHAMBOULEYRON, 2004, p. 56). 

As principais formas de educação utilizadas pelos jesuítas pautavam o 

trabalho pedagógico na aculturação, ou seja, inculcando as tradições e os costumes 

do colonizador no colonizado, e também por meio da catequese, difundindo e 

convertendo os colonizados na religião dos colonizadores.  

As concepções de educação desse período, conhecido como “heroico” foram 

pensadas com objetivo de garantir “a sujeição dos gentios, sua conversão à religião 

católica, e sua conformação disciplinar, moral, e intelectual à nova situação” 

(SAVIANI, 2013b, p. 44).  

Assim a escola surgiu, no Brasil, sobre a influência da doutrina católica no 

desenvolvimento pedagógico, e teve grande influência na organização da escola 

moderna e contemporânea. O estabelecimento da Companhia de Jesus no Brasil se 

estendeu lentamente por toda a segunda metade do século XVI.  

O Iluminismo, que pôs em xeque toda uma corrente de pensamento 

dominada pelas crendices ocultas, na qual o homem se encontrava totalmente 

dominado pelo obscurantismo, as crendices, o misticismo e o medo de castigos 

divinos que fazia com que aceitassem todas as imposições da Igreja. 

Nessa perspectiva, o predomínio dos jesuítas começou a ser contestado em 

1759, quando as ideias iluministas começaram a entrar no cenário educacional com 

as Reformas Pombalinas, que expulsaram os jesuítas do país. Entre as mudanças, 

propostas pela reforma, enfatizam-se três: transferir a instrução escolar para o 

Estado, a criação das aulas régias financiadas pelo Subsídio Literário e a defesa de 

ideias laicas.  

De acordo com estudos na área de educação, tais como Kulhmann Jr (1998), 

Chamboleyron (2004) e Farias (2005), é possível depreender que, nos séculos XVII 

e XVIII, o ensino brasileiro não apresentou modificações, se comparado com o 

século anterior, uma vez que os jesuítas continuavam monopolizando essa prática.  

Toda essa trajetória histórica da infância e sua educação contribuiu para 

configurar a concepção de infância da Idade Média ao século XVIII, passando por 
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diversos momentos de descobertas da infância, variando de acordo com as formas e 

modos de pertença cultural. Como enfatizado, houve concepções desde a visão de 

que a criança era má por natureza, considerada pouco mais que um animal, vista 

como tábula rasa, inocente, que deveria ser moldada. Tais concepções impuseram a 

forma como eram educadas estas crianças e, apesar da heterogeneidade de fatores 

que as geraram, havia sempre no contexto social e em determinados momentos, 

aquela que se tornava dominante. 

A partir da reorganização da sociedade do Feudalismo para o Capitalismo, 

começa a ser delineada uma nova forma de ser criança, todavia esse formato não 

chegava da mesma maneira para as crianças pobres.  

A concepção de criança, como pura e boa por natureza e que precisava ter 

liberdade para se desenvolver naturalmente, ocupando o papel central na vida da 

mulher e da família, abarcava especificamente os filhos da burguesia cristã do 

século XIX. 

As crianças, cuja infância estava marcada pela origem histórica de abandono 

e pobreza, formaram a primeira clientela do Estado e isso suscitou medidas 

baseadas no assistencialismo e na filantropia (junção do público e do privado). 

Essas são as raízes que marcaram o atendimento à criança pequena pobre no 

decorrer do processo histórico brasileiro.  

 

Considerações Finais 

 

Vemos no modelo moderno de infância diferenças nas definições das 

vivências infantis geradas pela lógica da economia. A visão da criança como 

consumidora transformou o tratamento dado a elas, e as crianças ricas se 

transformaram em símbolo de devoção familiar e, por que também não dizer, de 

devoção escolar. A creche e a pré-escola surgem para as classes pobres ligadas à 

filantropia e voltadas para o assistencialismo, enquanto para as classes altas houve 

uma intensa privatização. 

Apesar de os direitos das crianças estarem consolidados na Constituição 

Federal- CF, de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em 1990 e 
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na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN, de 1996, as instituições 

de educação infantil públicas estiveram voltadas para o atendimento das crianças 

das classes populares desde o primeiro Projeto criado no Brasil em 1977, o Projeto 

Casulo. As políticas públicas para a infância bem como a concepção de criança e de 

pedagogia para a Educação Infantil estiveram direcionadas para as partes e não 

para o todo.  

Mesmo com a centralidade da criança na sociedade contemporânea, a 

história apresenta que nem sempre a criança foi vista dessa forma. Essas diferentes 

representações históricas são discutidas nesse capítulo, buscando revelar o 

movimento acerca das concepções de criança e infância e sua educação no 

decorrer da história. 

As interlocuções apresentadas com os diferentes autores, procurando 

compreender as concepções – de criança, infância – que permearam as diferentes 

épocas, objetivamos escaparmos dos determinismos históricos que naturalizam os 

processos, fez-se necessário voltar o olhar para a dimensão histórica para tomar 

consciência da gênese da educação da criança a fim de desvelar o que está posto, 

segundo Marx (2011), como a representação caótica de um todo.  

Cabe aqui ressaltar que a história que interessa, segundo Marx (1978), é a 

que gera incômodo como pesadelo. E a história da infância da criança e sua 

educação ainda causa desconforto; assim, essa volta ao passado só interessa à 

medida que se realiza a mediação do presente e revela o que está velado. 
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Resumo: Este artigo, intitulado A tarefa de casa como Instrumento de ensino e aprendizagem, 

tem por objetivo entender a importância da tarefa de casa, visto que ela se insere no dia a dia 

dos estudantes, fazendo parte da rotina dos professores e da família. Trata-se de um contínuo 

que está presente nos feriados, nos fins de semana e durante a semana, exigindo dedicação e 

tempo dos alunos e responsáveis; estrutura física; psíquica; intelectual; ambiente adequado. 

Além disso, demanda também conhecimento de conceitos anteriormente compreendidos em 

aula, para que a aprendizagem se torne significativa. 

 

Palavras-chave: Tarefa de Casa. Ensino e Aprendizagem. Escola-Família-Aluno.  

 

Introdução 

 

Este artigo deriva-se de um de trabalho de conclusão do curso de Pedagogia, da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí, que ainda está em fase de construção. A 

pesquisa tem por objetivo entender a importância da tarefa de casa, que é um recurso presente 

no dia-a-dia dos estudantes, dos professores e de toda família. 

Observei que os alunos da Educação Básica, assim como as crianças de minha família, 

não resolviam sozinhas as tarefas escolares. Em muitos casos, essas crianças choram por não 

conseguirem realizar a tarefa de casa, em outros casos, mais extremos, elas sofrem violência 

física e verbal de adultos (pais e/ou responsáveis). Nesse sentido, procurei conhecer sobre o 

assunto, e percebi que as produções acadêmicas sobre o tema eram escassas, levando-me a 

pesquisar e conhecer mais sobre a tarefa de casa e suas implicações para a aprendizagem dos 

alunos. 

Notei que as crianças e também seus tutores tinham uma relação de conflito com a 

tarefa de casa, a partir dessas observações surgiram as seguintes questões: a tarefa de casa é 
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mesmo necessária na Educação Básica? Qual a finalidade da tarefa de casa nos anos iniciais? 

O que a escola pensa sobre a tarefa de casa como desenvolvimento da aprendizagem para as 

crianças? 

Ao pesquisar o significado de tarefa; lição ou dever; que são as nomenclaturas 

encontradas como título para as atividades que devem ser feitas em casa, encontrei no 

dicionário os seguintes significados: para a palavra lição encontra-se, algo que tenha de lidar 

ou fazer; para a palavra tarefa encontra-se, que é um dever que ganhamos da escola e 

devemos fazê-lo e para palavra dever encontra-se, ter por obrigação/estar obrigado a. Entendo 

que a tarefa é um dever que ganhamos da escola, por isso adotei o termo tarefa para casa. 

Nesta pesquisa usei como recurso metodológico o questionário, que foi dividido em 3 

partes (além da parte de identificação/apresentação dos sujeitos), que se configuram também 

como eixo de análise dos dados: Tarefa de Casa/Professor; Tarefa de Casa/Alunos; Tarefa de 

Casa/Ensino e Aprendizagem.  

No quadro 1 encontra-se, de forma resumida, o perfil dos professores (todos de uma 

escola municipal de Jataí/GO), copilados do questionário. 

 

Quadro 1- Perfil dos professores participantes da pesquisa. 

Professor(a) Idade 

            

Sexo  
Atuação (Educação 

Infantil/Ensino Fundamental) 

Experiência 

(docência) 

Área 

(conhecimento) 

Formação 

(graduação) 

P1 39             F 1º ano 19 anos  Artes Visuais Pedagogia 

P2  42             F  2º ano  12 anos  -  Pedagogia 

P3  48             F  1º ano  - -  Pedagogia 

P4 39             F 2º ano  - -  Pedagogia 

P5 53       F 2º ano 13 anos  Pedagogia 

P6  -             F  4º ano  - -  Pedagogia 

Fonte: Elaborado por Leidiane Alves de Freitas a partir dados do questionário. 

 

 Tratam-se de professores experientes, com muitos anos na docência, todos graduados 

em Pedagogia e todos do sexo feminino. As análises dos dados tem como suporte algumas 

concepções de ensino e aprendizagem que estão presentes na prática cotidiana dos 

professores.  Essas concepções serão apresentadas ao longo deste estudo. 
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Desenvolvimento 

 

A tarefa de casa é um elemento que precisa ser pesquisado em sua ampla extensão, 

pois interfere diretamente no trabalho pedagógico, no processo de aprendizagem e nas 

relações família-aluno, professor-família e professor-aluno. Carvalho (2004) relata que o 

dever de casa surgiu como uma ocupação para os estudantes das classes médias, pois se 

baseavam na ideia de que quanto mais tarefas melhor seria o desempenho escolar. 

Nota-se nesta perspectiva inicial que a ideia de aprendizagem está relacionada à 

quantidade de vezes em que o aluno realiza a tarefa. Libâneo (1984) destaca duas funções 

para o envio de tarefas para casa, sendo elas: (a) Indicam ao professor as dificuldades dos 

alunos e as deficiências da estruturação didática de seu trabalho; (b) Sugere a interação entre 

pais e professores, possibilitando aos pais conhecerem sobre os conteúdos que os filhos 

aprendem na escola. 

A tarefa cumpre várias funções que precisam ser discutidas e debatidas por 

professores, familiares e pesquisadores. Entender sobre a tarefa implica conhecer o aluno, sua 

realidade, se ele possui estrutura para fazer a tarefa em casa, reconhecer se ele compreendeu 

bem os conceitos da aula. 

 Carvalho (2006) destaca que: 

 

Já pontuei que o dever de casa pode ser considerado como: (a) uma 

necessidade educacional, reconhecida por pais e professores, sendo 

concebido como uma ocupação adequada para os estudantes em casa; (b) um 

componente importante do processo ensino/aprendizagem e do currículo 

escolar dentro de uma dada tradição cultural; e (c) uma política tanto da 

escola e do sistema de ensino, objetivando ampliar a aprendizagem em 

quantidade e qualidade, além do tempo/espaço escolar, quanto da família, 

visando estimular o progresso educacional e sócio econômico dos 

descendentes [...]. O fato é que o dever de casa repercute direta ou 

indiretamente na avaliação: vale nota ou pontos somados à nota final, ou 

serve como treino para os testes (CARVALHO, 2006, p. 87). 

   

  Entende-se que a aprendizagem se dá no decorrer da vida, pois em todos os momentos 

se aprende e se vivencia experiências, levando o homem a aprender, a se modificar e 

modificar o mundo em que ele vive. 

Carvalho (2006) afirma que a tarefa de casa é uma questão política porque capitaliza o 

tempo e os recursos materiais e simbólicos dos pais, constituindo um foco da política 
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educacional de promoção do sucesso escolar, por meio de incentivo à participação da família 

na escola.  

 

Como venho argumentando, o dever de casa é fundamentalmente uma 

questão política, com graves implicações para um projeto de equidade da 

educação escolar [...]. Como o principal veículo de interação família–escola, 

é mais do que uma prática cultural ou uma política informal desenvolvida por 

famílias e escolas e seus agentes (pais/mães e professoras/es): constitui de 

fato uma política formal (mais ou menos regulamentada) que articula os 

esforços educativos destas instituições, portanto através dele a família (e seu 

acompanhamento ou omissão, do ponto de vista da escola) se torna objeto de 

política educacional (CARVALHO, 2006, p. 88). 

 

Segundo dados obtidos no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE 

(http://brasilemsintese.ibge.gov.br/educacao/taxa-de-analfabetismo-das-pessoas-de-15-anos-

ou-mais.html), G1 e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios/PNAD, até o ano de 2015 

o Brasil estava com 12,9 milhões de analfabetos. Tais dados levam-me a refletir e questionar: 

todas as crianças possuem ambiente adequado para realizar a tarefa de casa? Todas as 

crianças têm pais/tutores alfabetizados, para ler as tarefas dos filhos, a fim de compreender o 

que eles aprendem na escola?  

Pensar a escola que temos e a escola que queremos requer pensar também em cada 

uma das partes que a compõe. As famílias analfabetas ou semianalfabetas também fazem 

parte da escola. Famílias de classe baixa, composta por tutores que trabalham em dois turnos 

(manhã/tarde; tarde/noite; manhã/noite) também estão na escola.  

Carvalho (2004) relata que o estudo das relações família–escola ganha dimensão a 

partir da década de 1990, quando a participação da família na educação escolar passa a ser 

incentivada pela política educacional de combate ao fracasso escolar/promoção do sucesso 

escolar, no qual um dos modos de acompanhar se a família participa da vida escolar dos filhos 

é por meio da tarefa de casa.  

Pensar a família, a escola, o sucesso escolar via tarefa de casa requer compreender 

concepções que embasaram e subsidiaram o ensino no decorrer da história e que também 

estão presentes via tarefa de casa. Dentre elas tem-se a concepção tradicional, a 

comportamentalista, a humanista, a construtivista, a sócio crítica e a histórico crítica.    

Descreverei a seguir algumas tendências que embasam a prática docente e que se 

reflete no ensino/aprendizagem dos alunos e que também perpassam pela tarefa de casa. Desta 
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forma, segue também algumas falas de professores presente nos questionários que se 

encontram em processo de análises. 

Concepção Tradicional. Nessa concepção entende-se que o ensino deve ser 

transferido ao aluno, e este por sua vez não é capaz sozinho de alcançar a aprendizagem, 

precisando da figura adulta para alcançar este objetivo, por meio do repetir, do decorar e do 

punir. De acordo com um dos professores, sujeitos desta pesquisa: “Converso, carimbo os 

cadernos e as vezes deixo sem recreio para que eles repensem suas atitudes” (P5). 

Verifica-se que a concepção tradicional de tarefa de casa pressupõe que os alunos 

precisam da figura dos pais/tutores para auxiliar na tarefa de casa seja preparando o ambiente, 

seja em casos dos alunos em fase de letramento, lendo a tarefa para eles ou mesmo explicando 

o que/como fazer. 

De acordo com Mizukami (1996), a prática de ensino tradicional perpassam os anos. 

Tal prática entende que a criança é um adulto em miniatura e apenas executa as prescrições 

que lhes são fixadas. Nessa concepção, o homem apenas conhece o mundo por meio de 

informações que outros jugam ser mais uteis ou mais importantes, sendo um receptor passivo 

de informações, considerado como uma tábua rasa, na qual se imprimem qualquer significado 

que julgam necessários para sua formação. 

O aprendizado do aluno, nessa concepção, é baseado na transmissão do conhecimento. 

A reprovação é parte importante dessa concepção e parte do pressuposto que serão aprovados 

os alunos com maior nível de aquisição dos conteúdos. Prevalece, nessa concepção, o 

individualismo, e subentende-se que para obter o conhecimento o indivíduo deverá possuir a 

capacidade de acumular e armazenar informações. Assim, no ensino tradicional, em que 

quanto mais conteúdos aprendidos, maior o nível de aquisição cultural, a tarefa de casa se 

mostra obrigatória todos os dias da semana, incluindo feriados. 

Para Saviani (1994), a escola torna-se uma agência centrada no professor, que por sua 

vez transmite seu acervo cultural para os alunos, que apenas assimilam tal conhecimento. Para 

o autor, na concepção tradicional os alunos eram disciplinados a realizar exercícios, lições e 

nem todos se adequavam a este modelo de ensino. 

Soares (2011) relata que:  

 

Vivenciei situações desoladoras, como um caso de um pai que, além de reforçar 

negativamente o trabalho do filho, frequentemente o agredia física e verbalmente, 

quando este não se mostrava capaz de realizar as tarefas de casa. Houve também 
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casos que costumam ser mais comuns de pais que faziam o dever de casa pelos 

filhos, segundo depoimentos das próprias crianças (SOARES, 2011, p. 23). 

 

A concepção tradicional de tarefa de casa impõe aos alunos violências físicas e 

simbólicas, que vão desde ficar sem recreio (professor tradicional) até receberem castigos dos 

pais/tutores, por se mostrarem sem vontade de fazer a tarefa de casa. 

Concepção Comportamentalista. Nessa abordagem o homem é uma consequência de 

influências de forças existentes no meio (MIZUKAMI, 1996). Essa perspectiva entende que o 

mundo já é construído e o comportamento pode ser manipulado. O ambiente social é a 

cultura, que é entendida como espaço experimental utilizado no estudo do comportamento.  

 
Qualquer ambiente, físico ou social, deve ser avaliado de acordo com seus efeitos 

sobre a natureza humana. A cultura, em tal abordagem, passa a ser representa pelos 

usos e costumes dominantes, pelos comportamentos que se mantem através dos 

tempos porque são reforçados na medida em que servem ao poder (MIZUKAMI, 

1996, p. 25). 

 

Nessa concepção de ensino, na tarefa de casa predomina a repetição dos conteúdos e é 

feita todos os dias da semana, incluindo os feriados, como modo de reforço. Na visão de um 

dos sujeitos “é como se fosse uma atividade de reforço, do que foi ensinado na sala” (P4). 

A concepção comportamentalista se baseia em reforçar o aluno de forma positiva ou 

negativa, levando-o a reconhecer que seus acertos resultarão em ganho positivo, porém seus 

erros resultarão em perdas (reforço negativo). No caso da tarefa de casa, o reforço positivo é o 

elogio do professor ou um visto de parabéns, já o reforço negativo se mostra por meio de 

lembretes no caderno do tipo, “não fez a tarefa de casa” ou, quando mais rigoroso, deixar o 

aluno sem recreio, fazendo a tarefa em sala de aula. 

Por meio do condicionamento e do estímulo, a concepção comportamentalista entende 

que o aluno alcançará o aprendizado, também valoriza o reforço, caso o aluno erre, ele terá 

que repetir até acertar. 

A Concepção Humanista. Os humanistas entendem que o sujeito deve se realizar no 

seu tempo e em seu modo, essa concepção entende o homem como o centro do processo de 

ensino, sempre aprendendo e evoluindo, busca a todo tempo sua auto realização. O ensino, 

para a abordagem humanista, consiste em: potencialidades de aprender; tendência à 

realização; capacidade de valoração; aprendizagem significativa; resistência abertura á 

experiência; auto avaliação; auto confiança; criatividade e independência. Porém, de acordo 

com uma das professoras, “Os alunos acham um saco, reclamam dizendo que é chato” (P1) 
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fazer tarefa de casa.  Os humanistas entendem que o aluno assume a responsabilidade pelas 

formas de controle da aprendizagem sendo que eles se auto avaliam. 

 Libâneo (1984) esclarece que o desejo pelo conhecimento aumenta quando o indivíduo 

alcança, por si mesmo, suas metas, e a escola tem um potencial formador de atitudes, 

pensando a experiência pessoal e subjetiva. A escola e os professores, nesta perspectiva, 

atuam como mediadores, ressaltando o que o aluno, por si só, é capaz de alcançar, em seu 

devido tempo, sendo um sujeito ativo, vivendo e vivenciando experiências do meio. 

Concepção Cognitivista. Essa concepção se preocupa com o processo de 

desenvolvimento e como ele é construído. O conhecimento é alcançado por meio dos estágios 

de desenvolvimento, o professor será o que vai promover o desequilíbrio, problematizar, 

questionar, procurar meios para que o aluno alcance os estágios de seu desenvolvimento. 

 Para Mizukami (1986), na abordagem cognitivista o homem e o mundo são analisados 

conjuntamente, cuja perspectiva é interacionista. O homem modifica o meio e também se 

modifica. Seu desenvolvimento consiste em se alcançar o máximo de operacionalidade em 

suas atividades, sejam motoras, verbais ou mentais. Toda atividade do ser humano implica a 

consideração de duas variáveis inteligência e afetividade.  

O conhecimento será alcançado na medida em que o sujeito se relaciona com o meio, 

de maneira que ele se desenvolve, por meio da assimilação/ acomodação. O aluno é 

considerado sujeito ativo, o centro do processo de ensino e aprendizagem. Porém, nem 

sempre esse processo é tranquilo, de acordo com uma das professoras questionadas, os pais 

muitas vezes reclamam, “Minha filha sempre fez as tarefas de casa, mesmo nos dias que 

reclamava, por ser muitas, difíceis ou chatas” (P1).  

Concepção Sócio crítica. Essa concepção entende o sujeito como ativo no processo 

de ensino e aprendizagem. O professor deverá considerar o contexto do aluno, sua classe 

social, sua família etc. Desta forma, verifica-se que a educação é uma luta de superação de 

uma educação bancaria, ou seja, propõe a superação do professor como detentor do saber. 

Esta Abordagem entende que o aluno é livre, é um ser pensante, devendo desenvolver sua 

criticidade. Conforme P2, “o professor repassa para os pais o papel de mediar e orientar. 

Porém, muitos pais não participam desse processo alegando falta de tempo”, ficando toda a 

responsabilidade nos ombros do professor. 
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Mizukami (1986) relata que na abordagem sócio cultural não existem homens 

concretos, o homem chegará a ser sujeito por meio da reflexão sobre o seu ambiente. Assim, o 

homem é o sujeito de sua educação, é um ser que possui raízes no decorrer do espaço e do 

tempo, é um ser da práxis e da ação, que age no mundo com o objetivo de transformá-lo.   

 A Educação existe na reflexão, sua ausência implica em reducionismo. Sua capacidade 

permite ao indivíduo passar da forma primitiva à consciência crítica. A escola é vista como 

lugar de crescimento mútuo, lugar de aprendizagem e é seu dever promover a superação da 

relação: opressor-oprimido. Para tanto, deve problematizar, conscientizar e estimular a 

consciência crítica e a liberdade. Busca-se que a relação professor aluno não seja imposta, que 

o professor seja transformador de sua praxis, o modelo é a auto avaliação. 

 Libâneo (1984) relata que a aprendizagem do aluno, na perspectiva sócio crítica, 

acontece por meio da codificação/decodificação das experiências vivenciadas em sua 

realidade, o ensino será baseado no diálogo, propõe a superação da educação bancária. Para 

Gadotti (1988), nessa concepção, o educador se mostra de mãos dadas com o povo, que se 

fortalece por meio dos movimentos sociais, cujo objetivo é a libertação. 

  Criticidade, superação, liberdade, transformação, contextos, são palavras presentes 

nesta concepção de ensino, na qual a educação tem por objetivo único libertar os sujeitos para 

atuarem na sociedade, na medida em que a criticidade faz parte de suas vivências, a única 

finalidade da educação será a emancipação destes sujeitos. 

Concepção Histórico Crítica. Essa concepção tem como idealizador Dermeval 

Saviani, que defende a ideia de que a escola possui um saber específico, próprio de sua 

natureza e cabe a ela ensiná-lo, a fim de preparar os sujeitos para a sociedade, pois na medida 

em que ele se apropria do conhecimento, se torna crítico e capaz de compreender a sociedade. 

 Qual a especificidade da educação? Em que se estrutura a educação? Saviani (1991) 

relata que a especificidade da educação consiste em realizar o que lhe é especifico de ensinar 

(Aprender a ler e a escrever/linguagem dos números/linguagem da natureza e linguagem da 

sociedade). O trabalho educativo é o ato de produzir humanidade em cada ser, pela história, 

pela coletivamente e pelo conjunto dos homens. 

 A educação nessa concepção é um fenômeno próprio dos seres humanos, visto que o 

homem necessita produzir sua existência e isso é realizada por meio da educação e do 
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trabalho. Educar significa produzir os saberes de modo que o trabalho material (livros, objetos 

artísticos) não se separe da produção, campo este que constitui a educação. 

 A aula é vista como produto, que é produzido pelo professor e consumido pelos 

alunos. O professor concebe o conhecimento como meio para o crescimento do aluno visando 

o progresso. O ensino e a aprendizagem pressupõe que para aprender exige repetir. Saviani 

(1991) cita como exemplo a ação de dirigir um carro. Segundo o autor, para se aprender a 

dirigir automóvel é preciso repetir, constantemente, os mesmos atos até se familiarizar com 

eles. Depois já não será necessária a repetição constante.  

 Desta forma, a aprendizagem se dá por meio da fixação de automatismos, em que a 

libertação do aluno se dá por meio do saber sistematizado, por meio do que o autor chamou de 

habitus, em que o aprender exigirá do aluno tempo, esforço, insistência e persistência. Porém, 

não é o que acontece nos bancos das escolas e muito menos em casa. De acordo com uma das 

professoras, atualmente os alunos não “perdem” seu tempo com o estudo, nas palavras da 

docente: “No meu tempo de aluno, minha mãe cobrava e olhava os cadernos todos os dias, 

numa ficava sem fazer as atividades, hoje os alunos nem abrem a mochila em casa” (P1). 

 A escola por meio do currículo organizará o saber sistematizado, metódico, 

trabalhando cultura erudita e cultura popular de maneira que o aluno consiga assimilar o 

conhecimento científico, histórico e social como superação da marginalização da classe 

operária. O conhecimento liberta, à medida que se toma contato com ele.  

Desta forma, a aprendizagem, o saber sistematizado, o saber específico da escola tem 

por objetivo libertar o indivíduo, tornando-o crítico. Tal saber deve ser valorizado, pois é ele 

que torna o indivíduo um cidadão atuante na sociedade. 

 

Considerações Finais 

 

A tarefa de casa, objeto de estudo deste trabalho, é um prática que extrapola os muros 

da escola, envolvendo as famílias/responsáveis pelos alunos. Por isso, deve ser pensada como 

estreita relação com o processo de ensino e aprendizagem.  

Os estudos teóricos indicam/sinalizam que a tarefa de casa precisa ser pesquisada e 

discutida, pois está ligada, indiretamente e diretamente, ao fracasso escolar, visto que também 
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envolve a criança situada em um contexto neoliberal, que precisa produzir, incessantemente, 

para alcançar o conhecimento.  

Este estudo, fruto de uma exigência para conclusão da graduação em Pedagogia, ainda 

em fase de coleta de dados, já nos aponta que a tarefa de casa ainda é concebida de forma 

tradicional pela escola. Os dados iniciais nos revelam que a tarefa de casa não está sendo 

pesquisada por professores que a utilizam como metodologia de fixação e memorização de 

conteúdos.  

  Acredito que devemos pensar na qualidade do ensino, pensar na formação que 

humaniza. O fazer sem refletir, sem significação não contribui para a aprendizagem. Conclui-

se que a tarefa de casa perpassa os muros da escola, os dias da semana e as brincadeiras de 

infância. É preciso refletir sobre o ensino que temos e o ensino que queremos.  
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Resumo: O motivo do artigo é a necessidade de desvelar princípios fundamentais 

da atividade de ensino e de estudo suscitados com a teoria do ensino 

desenvolvimental por Davydov. Tem-se o objetivo de promover uma análise da 
especificidade da atividade de ensino e delinear meios para colaborar com os 

professores numa reflexão acerca do desenvolvimento dos alunos, frente a atividade 
de estudo.  O ensino desenvolvimental apresentado pelo psicólogo russo Vasili V. 
Davydov enfatiza que o ensino e a educação realizados na escola são 

determinantes do desenvolvimento mental das crianças em idade escolar e, 
portanto, corrobora com a ideia de que o ensino eficaz é o fator determinante na 

melhoria da escolarização. Para este trabalho, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica com análise de conteúdo subsidiada em obras importantes 
especializadas no tema proposto e obras do próprio Davydov. A conclusão é que os 

elementos constitutivos da atividade de ensino associada às ações propostas por 
Davydov levam ao desenvolvimento do pensamento teórico, capaz de ampliar os 

recursos cognitivos dos alunos por meio das ferramentas mentais, que são os 
conceitos científicos. Engendra-se assim, uma possibilidade didática capaz de 
romper com o modelo de ensino fragmentado presente no cenário contemporâneo 

brasileiro. 
 
Palavras-chave: Atividade. Ensino. Estudo. 

 

 
Abstract: The following article was motivated by the necessity to unveil fundamental 

principles of teaching and study activity raised by the Davydov`s developmental 

teaching theory. The objective of this paper is to promote an analysis of the 
specificities of the teaching activity and to devise ways to collaborate with the 
teachers in a reflection about the students' development through the study activity. 
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The developmental teaching presented by the Russian psychologist Vasili V. 
Davydov emphasizes that teaching and education are determining factors in the 

mental development of school-aged children and thus corroborates with the idea that 
effective teaching is the key factor in the improvement of schooling. For this article, 

we made a piece of bibliographic research with content analysis based on 
specialized important papers in the proposed subject and papers by Davydov 
himself. The conclusion is that the constitutive elements of the teaching activity 

associated with the actions proposed by Davydov lead to the development of 
theoretical thinking, able to extend the cognitive resources of the students via  mental 

tools, which are the scientific concepts that this article aims to approach. It engenders 
a didactic possibility capable of providing a rupture in the currently fragmented 
teaching model in the Brazilian contemporary scenario. 

 
Keywords: Activity. Teaching. Study. 

 

Introdução 

 

A qualidade do ensino e da aprendizagem na escola brasileira 

contemporânea continua sendo um desafio a ser enfrentado, merecendo a atenção 

de professores, pesquisadores e estudiosos do assunto. No Brasil, os dados do 

desempenho do ensino-aprendizagem não são os melhores. Segundo Libâneo 

(2013), vários problemas podem ser elencados junto à realidade escolar 

contemporânea: “falta de infraestrutura das escolas, falta de recursos didáticos, 

salários baixos dos trabalhadores em educação, violência, baixo acompanhamento 

familiar, falta de organização do trabalho pedagógico, dentre outros”.  

Complementando, o autor chama-nos a atenção à forma como têm sido trabalhado 

nas escolas os conceitos históricos e culturalmente criados pela humanidade, 

reconhecendo que a escola não tem conseguido junto aos alunos a apropriação  dos 

conceitos científicos essenciais.  

Freitas (2012) argumenta que a “forma de ensino desenvolvida na abordagem 

histórico-cultural é mais promissora para o desenvolvimento dos alunos”, isso 

possibilita mudanças qualitativas no processo de pensar e não só a descoberta de 

um novo conteúdo. 
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Neste sentido, consideramos que a formação de conceitos científicos na 

escola como formularam Vygotsky (2009)3 e Davydov (1988),4  baseado na soluções 

de  problemas, está na base do processo de desenvolvimento do pensamento dos 

alunos, permitindo ir além de uma aprendizagem com dimensão puramente 

quantitativa para alcançar a dimensão qualitativa. A presente pesquisa tem como 

objeto a atividade de ensino proposta por Davydov (1988) como potencializadora da 

aquisição dos conceitos científicos e, consequentemente, o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores dos alunos. 

Deste modo, com base na Teoria do ensino desenvolvimental, tem-se o 

objetivo de buscar apontamentos e promover uma discussão da especificidade da 

atividade de ensino no sentido de contribuir para a resolução de parte dos 

problemas supracitados. Ou seja, discutir a atividade de ensino e as contribuições da 

atividade de estudo  ao desenvolvimento dos alunos, por considerarmos relevante  à 

educação contemporânea. Adotamos como método de análise da pesquisa as 

categorias da dialética materialista histórica. 

 

Ensino Desenvolvimental 

 

Davydov (1988) pertence à Terceira Geração da Escola Russa, juntamente 

com outros autores como: “Galperin (Psicologia Infantil), Bozhovich (Psicologia da 

Personalidade), Elkonin (Psicologia Evolutiva e periodização do desenvolvimento 

humano), Zaporoyetz (Psicologia Evolutiva) e Levina (Psicologia da Educação)” 

(DAVYDOV, 1988). Os autores dão continuidade aos estudos de Leontiev e 

Vygotsky nas pesquisas voltadas especificamente ao ensino escolar e ao 

desenvolvimento humano, estudo este realizado por meio das pesquisas empíricas e 

teóricas,  que levaram a compreensão das ações necessárias à atividade de ensino 

                                                 
3 Vygotsky nasceu em 1896 na Bielo-Rússia, incorporada em 1917 à União Soviética e que, mais 

recentemente, voltou a ser Bielo-Rússia. Viveu pouco, morrendo de tuberculose em 1934 antes de 
completar 38 anos. 
4 Vasily Vasilyevich Davýdov nasceu em Moscou, Rússia, no ano de 1930, e faleceu em 1998, aos 68 

anos de idade. O objetivo central de suas pesquisas era desenvolver uma teoria de ensino voltada 
para o desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes: trata-se da Teoria do Ensino 
Desenvolvimental. Suas investigações foram fundamentadas na Teoria Histórico-Cultural, fundada 

por Vigostki e desenvolvida por Luria, Leontiev,Galperin, Elkonin, Zaporozhets, entre outros . 
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e consequentemente à atividade de estudo, promovendo o desenvolvimento da 

consciência e da personalidade do aluno.  

 Davydov é o principal representante do ensino desenvolvimental, cujas 

premissas estão voltadas à importância da escola e do ensino, sendo estes os 

principais meios de promoção do desenvolvimento psicológico humano na idade 

escolar. O conteúdo é considerado a base do ensino desenvolvimental, do qual 

derivam os métodos (ou procedimentos) para organizar o ensino. 

O autor faz ênfase à importância do ensino escolar ao desenvolvimento 

humano, mas não basta que a criança frequente a escola e execute as propostas do 

currículo escolar passivamente, é necessário que a criança entre em atividade 

(DAVYDOV, 1988).  

Pensando em mudar o cenário do ensino na Rússia no final da década de 

1960, Davydov propôs uma forma de organização do Sistema de Ensino, 

salientando que o ensino e a educação realizados na escola são os principais 

determinantes do desenvolvimento mental de crianças em idade escolar, Para tal, 

fundamentou-se na teoria de Lev Vygotsky com psicologia histórico-cultural e em 

Leontiev com o conceito de atividade (transformação criativa pelas pessoas da 

realidade atual) com base epistemológica da dialética materialista histórica. 

 

Atividade humana 

 

 Os estudos de Leontiev revelaram que “o ser humano aprende a ser 

humano” (SFORNI, 2004). Com isso, ele deixa claro que o homem não herda 

biologicamente  o intelecto, mas que é preciso adquirir os modos humanos, ou seja, 

aquilo que foi desenvolvido e construído historicamente e culturalmente na 

sociedade. Utilizando aportes teóricos de Vygotsky e Elkonin, Leontiev desenvolveu 

o conceito de atividade, conceito este que será utilizado posteriormente por Davydov 

(LEONTIEV apud SFORNI, 2004). 

O tornar-se humano, é o desafio de cada indivíduo, Leontiev explica: 

 

O mundo real, imediato, do homem, que mais do que tudo determina sua 

vida, é um mundo transformado e criado pela atividade humana. Todavia, 
ele não é dado imediatamente ao indivíduo, enquanto mundo de objetos 
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sociais, de objetos encarnado, aptidões humanas formadoras no decurso do 
desenvolvimento da pratica sócio-histórica, enquanto tal, apresenta-se a 

cada indivíduo como um problema a resolver. (LEONTIEV apud SFORNI, 
2004, p.87) 

 

A atividade é a categoria central do materialismo histórico dialético e Marx, 

ainda em seus primeiros escritos, aponta a atividade prática-sensorial como aquela 

que dá origem ao desenvolvimento histórico-social dos homens e, assim, também ao 

desenvolvimento individual. Para Davydov  

 

A categoria filosófica da atividade é a abstração teórica de toda a prática 

humana que tem um caráter histórico-social. A forma inicial de todos os 
tipos de atividade humana é a prática histórico-social do gênero humano, ou 
seja, a atividade laboral, coletiva, adequada, sensório-objetal, 

transformadora das pessoas. Na atividade se revela a universalidade do 
sujeito humano. “O homem — escreveu Marx — refere-se a si mesmo como 
um ser universal e, portanto, livre”. A atividade consciente livre faz dele um 

ser genérico. A atividade humana consciente dirigida a uma finalidade 
intencional é um processo tão objetivo quanto todos os processos da 
natureza. (DAVYDOV, 1988, p. 28) 
 

 

A atividade humana tem uma estrutura complexa que inclui componentes 

como: necessidades, motivos, objetivos, tarefas, ações e operações que 

permanentemente  aparecem interligadas. 

Não concebendo a atividade do sujeito de forma espontânea, mas sim 

associada a uma necessidade, Davydov (1988 ) aponta  a primeira condição de toda  

atividade: o sujeito em busca de satisfazer uma necessidade subordina-se a um 

objeto e na busca por ele, há a remodelagem da atividade em função das 

experiências do sujeito, o que leva a motivá-lo  na  realização da mesma, com 

objetivos e ações que serão realizadas em determinadas condições concretas de 

vida do indivíduo, engendradas historicamente. 

Diante dessa base epistemológica da atividade humana, Davydov formula os 

argumentos centrais da atividade de ensino. 

 

 Atividade de ensino  

 

Na elaboração de problemas do ensino desenvolvimental, é indispensável 
apoiar-se, em nosso ponto de vista, na seguinte proposição: a base do 
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ensino desenvolvimental é seu conteúdo e dele se originam os métodos (ou 
modelos) de organização do ensino. Esta proposição exemplifica o ponto de 

vista de Vigotski e Elkonin. (DAVYDOV, 1988, p.164) 

 

O ensino constitui a forma internamente indispensável e se adianta ao 

desenvolvimento intelectual. O modo da prática educativa exerce influência sobre o 

desenvolvimento, por isso, “constitui um dos problemas mais difíceis, porém mais 

importante quando se trata da organização da escola futura” (DAVYDOV apud 

ROSA, 2012, p.30). 

Com isso, o autor argumenta que o ensino que acontece na escola deve 

promover o desenvolvimento integral do aluno, ampliar sua atividade do pensamento 

por meio da formação de conceitos. Poderíamos, entretanto, perguntar o que é 

conceito? E como se formam esses conceitos? Davydov trás a resposta e ainda 

aponta a importância do mesmo ao desenvolvimento humano. 

Nos estudos de Davydov sobre a formação de conceito, é evidenciado um 

modo de operação mental do aluno por meio dos conteúdos ao considerar o ensino 

como promovedor aos alunos das conversões dos conceitos em si, em conceitos 

para si. Nesta perspectiva, o conceito é considerado como uma ferramenta mental 

capaz de relacionar o abstrato (generalidade) nas ações concretas. 

O conceito é atividade mental, por meio da qual se reproduz o objeto 

idealizado e o sistema de suas relações que em sua unidade reflete universalidade 

ou a essência do movimento do objeto material. O conceito atua, simultaneamente, 

como forma de reflexo do objeto material e como meio de sua estruturação, isto é, 

como ação mental especial. 

 
Ter um conceito sobre um objeto significa saber reproduzir mentalmente seu 
conteúdo, construí-lo. A ação mental de construção e transformação do 

objeto constitui o ato de sua compreensão, e explicação a descoberta de 
sua essência. V. I. Lênin assinalou como correta a seguinte tese de Hegel: 
“entendê-lo (o movimento – V D) significa expressar sua essência em forma 

de conceito”.Tendo explicado essa tese mais adiante V.I. Lênin a repete, 
mas já em forma generalizada: “Entender significa expressar em forma de 
conceitos”. Essa tese em nossa opinião conserva, do mesmo modo, seu 

sentido na seguinte formulação: expressar o objeto em forma de conceito 
significa compreender sua essência. (DAVYDOV, 1988, p.128). 
 

A atividade de ensino é uma particularidade da atividade pedagógica e esta, é 

uma atividade particular no contexto geral das ações humanas frente ao processo de 
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apropriação dos bens culturais produzidos pelos homens ao longo da história. É 

importante destacar que sempre que pensamos sobre atividade de ensino, faz-se 

necessário que nos reportemos a um sistema de atividades, já que uma está 

correlacionada à outra. A atividade de ensino é responsável por desencadear a 

aprendizagem, engendrada a partir da elaboração coletiva e da gênese do conceito.  

Reconhece-se que a atividade de ensinar é competência do professor, que 

precisa ter as tarefas estruturadas de modo a criar a necessidade de o aluno entrar 

em atividade de estudo e, o aluno, por sua vez, mobilizado pelos motivos, busca em 

meio a determinadas condições subordinar-se ao objeto em função das próprias 

vivências. E nesse movimento realizam-se ações mentais que levam a internalização 

dos conhecimentos teóricos, chamado de conceitos. 

Segundo Davydov (1988), “a aprendizagem escolar vai muito além da 

aquisição de conteúdos e habilidades específicas, consiste essencialmente em uma 

via de desenvolvimento psíquico.” É na educação escolar que a criança passa a ter 

de modo sistematizado, as formas mais desenvolvidas da consciência social, as 

artes, as ciências e outras.  

 

No curso da formação da atividade de estudo, nos escolares de menor 
idade se constitui e desenvolve uma importante neoestrutura psicológica: as 

bases da consciência e do pensamento teóricos e as capacidades psíquicas 
a eles vinculadas (reflexão, análise e planejamento). (DAVYDOV apud 
SFORNI, 2004, p.105) 

 

Porém, na atividade dos alunos “ninguém pode forçar o estudante a entrar em 

atividade de aprendizagem se ele não tem necessidade de fazer isso” (DAVYDOV, 

1988), compreendendo que a situação desencadeadora da aprendizagem equivale 

às tarefas de estudo propostas, visto que elas são organizadas de modo a criar 

condições para que o aluno entre em atividade.  

Entretanto, o aluno chegará à essência de determinado objeto se o ensino 

estiver corretamente organizado, ou seja, o modo como o professor organiza a 

atividade de ensino promove a atividade de estudo e, consequentemente, a 

aprendizagem e o desenvolvimento com ações de ensino orientadas à atividade dos 

próprios alunos e, ao mesmo tempo, para a formação sistemática e consciente da 

mesma, sobre determinadas condições sociais, estruturais, locais etc. 
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Quando o aluno entra em atividade de estudo, ele passa a ter a capacidade 

de utilizar o conhecimento teórico como uma ferramenta, servindo-lhe de 

procedimento nas ações mentais. Ocorre a apropriação das ações mentais que 

permitiram às gerações anteriores produzirem os conceitos que ele, aluno, está 

aprendendo como conteúdo escolar. Então, os alunos internalizam e reproduzem em 

sua atividade pensante os objetos  que foram formados histórico e culturalmente, por 

gerações de cientistas e que foram sendo acumulados e tornando um conhecimento 

coletivo em determinada sociedade e em determinado contexto social e histórico. 

 A relevância do papel do professor vai se descortinando dentro dos princípios 

didáticos do ensino desenvolvimental. É necessário criar tarefas “mobilizadoras” das 

necessidades dos alunos, pois, segundo Davydov (1986), a base é o desejo. Se a 

princípio o aluno não sente necessidade de conhecimentos teóricos, no decorrer do 

processo ela surge como algo que é preciso como forma de buscar resposta à 

exigência do problema presente na própria atividade, na tarefa (a operacionalização 

do aprendizado). 

Cabe ao elaborar o plano de ensino e engendrar com as ações de 

aprendizagem, “o principio da conversão da atividade externa, social, em atividade 

interna individual” (VYGOTSKY, 2007). Assim, os alunos vão descobrindo a relação 

geral, principal do conteúdo, produzindo em seu pensamento a generalização, 

determinando o que constitui o núcleo do objeto (do conteúdo) e convertendo-o em 

meio para deduzir relações particulares que formam o conceito de determinado 

objeto. 

Até então, o ensino desenvolvimental de Davydov traz apontamentos que 

colocam o professor e o aluno como seres ativos no processo de desenvolvimento 

das estruturas psicológicas humanas. Salienta para a necessidade de considerar a 

condição do meio social e as formas histórico-culturais de vida das pessoas 

envolvidas no processo, respeitando o aluno em cada período de vida e a atividade 

dominante do mesmo. 

 De acordo com Davydov (1988), “a atividade de estudo é a atividade 

dominante na criança em idade escolar”, tendo a tarefa de estudo como unidade 

fundamental, com a  finalidade da transformação do próprio sujeito, transformação 
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que não seria  possível fora das ações objetais realizáveis. Corroborando, Sforni 

(2004) acentua a importância da organização da atividade de ensino afirmando que 

 

[... na organização do ensino, o professor não trata apenas da organização 
lógica do conteúdo, mas também no modo de fazer corresponder o objeto 
do ensino com os motivos, desejos e necessidades dos alunos. Sua função 

maior é transformar a atividade de ensino em atividade de estudo para o 
aluno...]. (SFORNI, 2004, p.111) 
 

Acentuando a importância da sociedade e das condições de vida dos seres, 

reconhecendo que os motivos das crianças estão ligados à gênese da sociedade 

primeiro no coletivo e depois individual. A atividade é o momento em que a criança 

dá um sentido pessoal, convertendo numa fonte de autoconhecimento.  

 Fica claro, segundo Lompscher (1999), que a atividade de aprendizagem não 

pode ser baseada e promovida pela coerção e por demandas externas, pois como 

atividade subjetiva, ela precisa de sua própria base interna motivacional. 

 

Assim, pois, o conteúdo principal da atividade de estudo é a assimilação dos 
procedimentos generalizados de ação na esfera dos conceitos científicos e 
mudanças qualitativas no desenvolvimento psíquico da criança, que 

ocorrem sobre essa base. (DAVYDOV, 1988, p.166) 

  

 O autor complementa descrevendo como elementos fundamentais da tarefa: 

“a união do objetivo da atividade mais as ações que a compõem e as condições 

para que se realize.”  

Davydov (1988), tendo em vista o alcance do conhecimento: formar o 

conceito, aprender, desenvolver um pensamento teórico acerca daquele objeto da 

aprendizagem; complementa que é por meio das ações nas tarefas de estudo que 

os estudantes são permitidos a ter condições de individualizar relações gerais, 

identificar ideias chave da área de conhecimento, modelar relações, dominar 

procedimentos de passagem das relações gerais à sua concretização e vice-versa.  

Assim conforme Davydov, as ações podem ser descritas da seguinte maneira: 

Transformação dos dados da tarefa a fim de revelar a relação universal do 

objeto estudado; modelação da relação diferenciada em forma objetivada, 
gráfica ou por meio de letras; transformação do modelo da relação para 
estudar suas propriedades em “forma pura”; construção do sistema de 

tarefas particulares que podem ser resolvidas por um procedimento 
geral;controle da realização das ações anteriores;avaliação da assimilação 
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do procedimento geral como resultado da solução da tarefa de 
aprendizagem dada. (DAVYDOV,1988, p.105) 

 

Cada uma dessas ações é composta pelas correspondentes operações, cujo 

conjunto muda conforme a variação das condições concretas em que se resolve 

uma ou outra tarefa de aprendizagem . 

A formulação e a solução de tarefas de estudo exige um material com o qual 

as crianças possam realizar as transformações correspondentes, executar a 

experimentação objetiva e mental. Nesse momento, cabe ao professor acompanhar 

se o aluno esta executando de forma plena e correta as ações propostas e as 

operações (abstração, generalização e formação de conceitos).  

 

Considerações finais  

 

A motivação deste artigo foi à necessidade de desvelar os elementos da 

atividade de ensino que são relevantes à aprendizagem dos alunos. Por ser 

considerado essencial por Davydov o ensino ao desenvolvimento dos alunos em 

idade escolar, fica expressa a relevância do trabalho do professor, ou seja, da 

atividade de ensino.  

Assim, surgiu a questão principal que orientou este artigo: em que consiste a 

especificidade do trabalho do professor e quais princípios relevantes da atividade de 

ensino expressos na teoria do ensino desenvolvimental que contribuem para a 

formação da atividade de estudo dos alunos e a formação do pensamento teórico? 

No começo deste artigo, estão os motivos que moveram a busca por 

pressupostos que apontem uma metodologia capaz de solucionar parte dos 

problemas relacionados ao baixo índice de aprendizagem dos alunos. Na busca por 

soluções aos problemas da escola contemporânea, discutimos fundamentos teóricos 

do ensino desenvolvimental que clarificam as especificidades da atividade de ensino 

capazes de levar a superação dos baixos índices de aprendizagem dos alunos.  

A pesquisa bibliográfica com a análise de conteúdos permite concluir que 

diante do ensino desenvolvimental, “o papel da escola” representado pelo professor 

consiste em organizar o ensino de forma a levar os alunos a se apropriarem dos 
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conhecimentos desenvolvidos social e culturalmente, ou seja, o ensino escolar 

precisa propiciar o desenvolvimento do pensamento  teórico dos alunos por meio da 

apropriação e reprodução  dos conceitos engendrados histórico e culturalmente na 

sociedade. Assim, o objetivo geral do artigo foi delinear elementos da proposta 

metodológica do ensino desenvolvimental, possibilitando uma analise e reflexão de 

futuros leitores, no que tange ao papel do professor frente ao desenvolvimento dos 

alunos.  

Então, parafraseando Charlot (2000, p.51), “o filho do homem é obrigado a 

aprender a ser”. Nesse sentido, a criança em idade escolar não se apropria do 

pensamento teórico por si só, mas se apropria por meio da atividade de estudo 

previamente organizada intencionalmente para determinada finalidade na atividade 

de ensino. 

Por fim, a atividade de ensino organizada nesta proposta da teoria histórico 

cultural e, mais especificamente, segundo o ensino desenvolvimental, cabe ao  

professor não só dominar os conteúdos específicos de cada matéria, mas ir além da 

área específica. Neste sentido, o conteúdo assume um caráter formador, capaz de 

ampliar nos seres humanos os recursos cognitivos por meio das ferramentas 

mentais. Concerne o professor debruçar em atividade pela busca de norteadores 

adequados para delinear novas posições metodológicas ao seu trabalho. 
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Simpósio Temático 3: Teorias e Práticas Pedagógicas em Educação 

 

Resumo: Este artigo é parte de uma pesquisa que analisa o ensino de Ciências no 

Brasil como possibilidade de promoção de aprendizagens com o maior grau de 
significado possível. Este artigo traz um recorte no qual se propõe relacionar 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) ao ensino de Ciências. O foco é a promoção 
da chamada alfabetização científica dos estudantes por meio de atividades 

investigativas. Apresentamos as características das atividades investigativas no 
ensino de Ciências como possibilidades de mudança na prática pedagógica e de 
uma aprendizagem que reflita no mundo social dos estudantes. Para isso, torna-se 

importante relacionar a tríade CTS às atividades de sala de aula, de forma a analisar 
suas influências e contribuições para a alfabetização científica dos estudantes. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica onde se analisa as características da 
abordagem CTS e as perspectivas do ensino de Ciências. Verificou-se que a 
inserção do tema CTS no ensino de Ciências não é solução mágica para a 

aprendizagem e para a prática pedagógica dos professores, mas pode ser um 
caminho para a promoção de um significado maior no ensino de Ciências, que seja 

capaz de repercutir na vida social dos estudantes. 
 
Palavras-chave: CTS. Ensino de Ciências.  Alfabetização Científica. 

 

Introdução 

 

O ensino de Ciências no ensino médio é um desafio para o sistema 

educacional brasileiro. O elevado número de reprovações nas disciplinas da área no 
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contexto escolar mostra as dificuldades que os alunos encontram na aprendizagem 

das Ciências. Muitas têm sido as causas apontadas por pesquisadores para essa 

realidade. Apresenta-se neste artigo um recorte do trabalho que analisou o ensino 

de Ciências e as atividades investigativas no ensino médio, por meio de pesquisa 

bibliográfica. Analisa-se as dificuldades dos alunos, o movimento CTS verificando se 

as atividades investigativas contribuem para que a alfabetização científica ocorra, 

efetivamente. 

Dentre as dificuldades apresentadas pelos alunos, as mais recorrentes são: 

falta de uso de metodologias mais apropriadas por parte dos professores, 

valorização dos aspectos matemáticos que esbarram com a deficiente preparação 

dos alunos (MORAES, 2009). Pensar em uma proposta pedagógica que considere a 

problematização e a contextualização de conteúdos curriculares, levando os 

estudantes do ensino médio a buscarem soluções para problemas cotidianos é uma 

possibilidade para dar um significado maior ao ensino de Ciências e, ao mesmo 

tempo, oportunizar a interação entre ciência, tecnologia e sociedade. 

Sobre essa interação, a Secretaria de Educação Básica afirma que o 

conhecimento científico tende a repercutir nas relações sociais, a contribuir com a 

formação integral dos jovens e a estimular neles “a autonomia intelectual, a 

ampliação de sua leitura de mundo, o uso de diferentes linguagens, e a sua reflexão 

crítica e atuação política consciente nos desafios da contemporaneidade." (BRASIL, 

2014, p. 39). 

Assim, é preciso pensar metodologias que permitam ao estudante ser o 

agente construtor do seu próprio conhecimento, alfabetizado cientificamente e capaz 

de refletir sobre as problemáticas à sua volta e relacionar o conhecimento científico a 

possíveis soluções. Mas como é possível um ensino de Ciências voltado para a 

compreensão e transformação da sociedade, diante da fragmentação das disciplinas 

da área e da predominância da abordagem tradicional como prática pedagógica? 

Para Auler (2007), seriam necessárias intervenções em âmbito curricular, que 

fossem mais abertas a temas, a problemas contemporâneos marcados pela 

componente científico-tecnológica, enfatizando a necessidade de superar 

configurações pautadas unicamente pela lógica interna das disciplinas, passando a 
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serem configuradas a partir de temas/problemas sociais relevantes, cuja 

complexidade não é abarcável pelo viés unicamente disciplinar (AULER, 2007, p. 1-

2). Estas intervenções propostas por Auler (2007) se configuram como as principais 

características do enfoque CTS, que não se trata de uma nova metodologia para o 

ensino de Ciências, mas de uma possibilidade de “aprender participando”, 

influenciando a vida na sociedade e, simultaneamente, recebendo desta, influências 

que se refletem na formação dos sujeitos.  

Assim, serão consideradas neste trabalho ideias e contribuições de 

pesquisadores como, Jarrosson (1996), Fourez (1995), Vaz, Fagundes e Pinheiro 

(2009), Sasseron e Carvalho (2011), Carvalho e Raboni (2013), dentre outros, de 

modo a buscar compreender a inter-relação da CTS com o ensino de Ciências como 

possibilidade de influenciar a vida na sociedade. Portanto, o foco principal é analisar 

as influências de temas CTS no ensino de Ciências, tendo em vista as interações 

entre professor-aluno na busca de soluções para problemáticas investigadas, de 

forma a promover a alfabetização científica. 

 

Ciência, tecnologia, sociedade e o ensino de Ciências 

 

Para compreender a importância da Ciência para a sociedade é preciso voltar 

no tempo, às origens das atividades científicas. Tudo começou com os gregos (500 

a.C.) em uma tentativa de explicar a natureza e compreender o mundo por meio do 

uso sistemático da razão. Segundo Jarrosson (1996), eles acreditavam que havia 

explicações invisíveis para as coisas. A busca pelas respostas às indagações que 

surgiam, revolucionou a história da ciência. “Ao postularem que existem coisas por 

detrás das coisas, os gregos deram sinal de partida para a história” (JARROSSON, 

1996, p. 38). Assim, o conhecimento científico foi se estabelecendo em uma 

profunda relação com os avanços tecnológicos e transformando a sociedade de 

cada época. Ora seguindo a qualificação, ora a quantificação; ora inseridos em um 

paradigma, ora, migrando para outro. 
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Em seus relatos sobre as revoluções científicas ocorridas ao longo da história, 

Jarrosson (1996) chama a atenção para os avanços da tecnologia e as influências 

desta sobre o humanismo: 

As evoluções da tecnologia modelam-se praticamente a partir das 
evoluções dos paradigmas, dos quais são a materialização. Primeiro, uma 
tecnologia não científica (antes de 1950), depois uma tecnologia que 

domestica a energia (1750-1880, primeira aplicação do mecanicismo), em 
seguida uma tecnologia que domestica a produtividade (1880-1975, 
segunda aplicação do mecanicismo) e, por fim, uma tecnologia baseada na 

informação (desde 1975, primeira aplicação da complexidade) 
(JARROSSON, 1996, p. 91). 
 

Essas evoluções tecnológicas, no contexto da sala de aula no século XXI, têm 

influenciado a vida social dos estudantes. Há um acúmulo de informações, mas que 

não são sinônimos de conhecimento. Em muitas situações, há uma inversão de 

valores éticos e morais. Fourez (1995) afirma: “ o conhecimento é sempre uma 

representação daquilo que é possível fazer e, por conseguinte, representação 

daquilo que poderia ser objeto de uma decisão na sociedade. ” (FOUREZ, 1995, p. 

207). E completa: “A adaptação de nossos modos de conhecimento à estrutura da 

ciência moderna não é percebida como uma possibilidade deixada à livre escolha; 

ela é pelo contrário apresentada como uma necessidade concreta, caso se queira 

manter o seu lugar na sociedade” (FOUREZ, 1995, p. 220). 

Pensar nessa conquista de espaço na sociedade pelos jovens estudantes, 

associada ao conhecimento científico, leva à necessidade de propor metodologias 

para o ensino de Ciências que contemplem a história e a filosofia da ciência, as 

tecnologias e o contexto sociocultural dos educandos. A expectativa é que se efetive 

a construção do conhecimento, de forma a contribuir para transformar a realidade 

em que estão inseridos. E é um desafio transformar o emaranhado número de 

informações, trazidas pelos estudantes, em conhecimento pertinente, que faça 

sentido para eles, que contribua para o entendimento da sociedade em que vivem. 

Desafio por conta de avanços científicos e tecnológicos também foi 

vivenciado por Calvino (1990), que preocupado com a crise contemporânea da 

linguagem, já via a necessidade de algumas virtudes para a atividade literária dos 

escritores. São elas: leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade e 
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consistência. Havia na sua época um avanço tecnológico no que se refere à 

literatura e isso o levou a refletir sobre caminhos para o novo milênio: 

O sinal talvez de que o milênio esteja para findar-se e a frequência com que 
nos interrogamos sobre o destino da literatura e do livro na era tecnológica 

dita pós-industrial. Não me sinto tentado a aventurar-me nesse tipo de 
previsões. Minha confiança no futuro da literatura consiste em saber que há 
coisas que só a literatura com seus meios específicos nos pode dar. Quero 

pois dedicar estas conferências a alguns valores ou qualidades ou 
especificidades da literatura que me são particularmente caros, buscando 
situá-los na perspectiva do novo milênio (CALVINO, 1990, p. 11).  

 

Ora, se Calvino (1990) viu possibilidades para o ramo da literatura, diante dos 

avanços tecnológicos deste milênio, o ensino de Ciências pode se valer também da 

“leveza” nas palavras, dotadas de significação; da “rapidez”,  relacionando o tempo 

físico com o tempo psicológico da aprendizagem; da “exatidão”, com planejamento 

de ações viáveis e exequíveis; da “visibilidade”, partindo dos sonhos para a 

concretização da realidade por meio de conexões; da “multiplicidade”, como 

aprofundamento de conhecimento e não acúmulo de informações. Tais virtudes 

podem contribuir para a melhoria do ensino de Ciências e para a alfabetização 

científica dos sujeitos, termo que será debatido a seguir. 

 

Enfoque CTS e possibilidades para a Alfabetização Científica 

 

Vivenciamos mudanças no meio educacional em relação à organização, 

funcionamento das escolas, propostas curriculares, políticas de formação continuada 

e formação de professores. Porém, as transformações pelas quais passam a 

sociedade estão para além das iniciativas governamentais e institucionais até agora 

implementadas. Ainda há muito para se percorrer. O perfil dos estudantes é diferente 

do de alguns anos atrás e o desenvolvimento científico e tecnológico contribui 

significativamente para tais mudanças. 

Vaz, Fagundes e Pinheiro (2009) trazem os conceitos dos termos utilizados 

por autores para a tríade CTS. Apresentam Ciência com definições variadas, do tipo: 

saber, conhecimento, comprovação de teorias, salvaguarda do mundo, técnica de 

manipulação, fenômeno cultural, método científico; tecnologia como sendo: 

conhecimento científico, instrumentos e máquinas, processo de produção de bens, 
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técnicas, acervo de conhecimentos de uma sociedade ou artes industriais; e, por fim, 

definem Sociedade como: corpo orgânico estruturado, tipo de sistema. Sendo assim, 

o ensino no enfoque CTS “[...] busca entender os aspectos sociais do 

desenvolvimento técnico-científico, tanto nos benefícios que esse desenvolvimento 

possa estar trazendo, como também às consequências sociais e ambientais que 

poderá causar” (VAZ; FAGUNDES; PINHEIRO, 2009, p. 106). 

Para esses autores, o surgimento CTS na educação se deu por volta de 1970 

trazendo consigo o lema da necessidade de os cidadãos conhecerem os direitos e 

deveres de cada um e serem críticos da sociedade, estando dispostos a transformar 

a realidade para melhor. Um dos fatores apontados por eles para tal necessidade foi 

“a qualidade de vida da sociedade industrializada”. Isso significa que houve a 

percepção de que o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico não estava 

conduzindo ao bem-estar social na mesma proporção. Essa consequência da 

industrialização também foi citada por Karl Marx no século XIX por ocasião da 

Revolução Industrial, que alterou profundamente as condições de vida do 

trabalhador braçal, que eram explorados em função dos lucros dos patrões (MARX, 

2004).  

Segundo Marx (2004), a ciência da “indústria maravilhosa” era também a 

ciência do ascetismo: 

O seu ideal é o avarento asceta, mas agiota, e o escravo asceta, mas 

produtivo. [...]a sua principal tese é a auto abdicação, a abdicação da vida e 
de todas as necessidades humanas; quanto menos cada um comer, beber, 
comprar livros, for ao teatro ou ao baile, ao bar, quanto menos cada um 

pensar, amar, teorizar, cantar, pintar, poetar, etc., mais economizará, maior 
será a sua riqueza, que nem traça nem ferrugem corroerão, o seu capital 
(MARX, 2004, p. 151-152). 

 

Esse desprezo às necessidades humanas era criticado por Marx. Ele 

acreditava que a união da classe trabalhadora poderia ser o agente transformador 

dessa sociedade, chamada por ele de “alienada”. Trazendo isso para o contexto dos 

objetivos do enfoque CTS no ensino de Ciências, é possível parafrasear e dizer que 

estes vieram para criticar e desmistificar a ideia de que, quanto mais ciência e 

tecnologia em uma sociedade, maior o bem-estar social desta. Ou seja, o ensino de 

Ciências nessa perspectiva visa preparar o estudante para refletir, agir e modificar a 

sociedade em que está inserido. Esta proposta vai ao encontro com as ideias da 
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alfabetização científica, tema de inúmeros trabalhos de investigação, publicações, 

congressos e encontros, que focam na necessidade de uma formação científica que 

permita aos cidadãos participar na tomada de decisões (CACHAPUZ, et al., 2011). 

Como alfabetização científica, Sasseron e Carvalho (2011) designam: 

as ideias que temos em mente e que objetivamos ao planejar um ensino 

que permita aos alunos interagir com uma nova cultura, com uma nova 
forma de ver o mundo e seus acontecimentos, podendo modificá-los e a si 
próprio através da prática consciente propiciada por sua interação cerceada 

de saberes de noções e conhecimentos científicos, bem como das 
habilidades associadas ao fazer científico (SASSERON; CARVALHO, 2011, 
p. 61). 

 

Para as autoras, o foco do ensino de Ciências deve estar na formação dos 

estudantes, e reforçam que as temáticas abordadas devem partir de 

problematizações, de forma que “sejam capazes de relacionar e conciliar diferentes 

áreas e esferas da vida de todos nós, ambicionando olhar para as ciências e seus 

produtos como elementos presentes em nosso dia-a-dia e que, portanto, apresentam 

estreita relação com nossa vida” (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 66). Nota-se 

na definição das autoras que, no contexto educacional, a alfabetização científica 

está diretamente relacionada com a prática educativa. E aqui vale reforçar: isso 

implica uma necessidade de mudança na postura dos educadores em sala de aula, 

principalmente do ensino de Ciências.  

Segundo Chassot (2003), não se pode mais conceber propostas para o 

ensino de Ciências, sem incluir nos currículos, componentes que estejam orientados 

na busca de aspectos sociais e pessoais dos estudantes. Mas afirma que a 

alfabetização científica só se fará: 

[...] quando o ensino da ciência, em qualquer nível, contribuir para a 

compreensão de conhecimentos, procedimentos e valores que permitam 
aos estudantes tomar decisões e perceber tanto as muitas utilidades da 
ciência e suas aplicações na melhora da qualidade de vida, quanto as 

limitações e consequências negativas de seu desenvolvimento (CHASSOT, 
2003, p. 99). 
 

Sobre o papel do ensino de Ciências na conscientização dos estudantes e da 

sociedade de modo geral, Fonseca (2007) pondera que o foco não pode ser dominar 

o mundo, mas protegê-lo, ou seja, o principal objetivo do ensino de Ciências deve 

ser o combate à desigualdade social. E é nessa perspectiva da integração entre 
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educação científica, tecnológica e social que tem se estruturado e incluído no ensino 

de Ciências os temas CTS.  

Para Santos (2007), a interação de temas CTS no ensino de Ciências, de 

forma crítica, significa ampliar o olhar sobre o papel da ciência e da tecnologia na 

sociedade e, ao mesmo tempo, debater em sala de aula questões que norteiam os 

aspectos da vida nessa sociedade: políticos, econômicos, sociais, éticos e outros. 

Para Bazzo (1998), no cotidiano das pessoas há forte influência dos aparatos, 

máquinas ou instrumentos, produtos da atividade científica, e alerta para a 

necessidade de se analisar até que ponto o uso de tais aparatos é positivo ou 

negativo, bom ou mau para a vida humana. E complementa: 

É inegável a contribuição que a ciência e a tecnologia trouxeram nos últimos 
anos. Porém, apesar dessa constatação, não podemos confiar 

excessivamente nelas, tornando-nos cegos pelos confortos que nos 
proporcionam cotidianamente seus aparatos e dispositivos técnicos. Isso 
pode resultar perigoso porque, nesta anestesia que o deslumbramento da 

modernidade tecnológica nos oferece, podemos nos esquecer que a ciência 
e a tecnologia incorporam questões sociais, éticas e políticas (BAZZO, 
1998, p. 142). 

 

Reflexões como as propostas por Bazzo são feitas por pesquisadores no 

Brasil, com objetivos de, segundo Auler (2007), promover o interesse dos 

estudantes, debater implicações sociais e éticas, compreender a natureza da 

ciência, formar cidadãos alfabetizados científica e tecnologicamente e desenvolver o 

pensamento crítico. Objetivos estes, relacionados a três delimitações do enfoque 

CTS: a abordagem de temas de relevância social, a interdisciplinaridade e a 

democratização de processos de tomada de decisão em temas envolvendo ciência e 

tecnologia. E é nesse contexto que se insere o ensino mediado por atividades 

investigativas. 

 

Atividades investigativas e a relação com o enfoque CTS 

 

Considerando o contexto do ensino de Ciências e analisando as delimitações 

abordadas por Auler (2007) para o enfoque CTS, é possível estabelecer relação com 

a proposta de atividades investigativas abordada por alguns pesquisadores. 
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Segundo Carvalho e Raboni (2013), para que a aprendizagem aconteça é 

necessária a introdução do aluno no universo das Ciências por meio da abordagem 

de situações problemas que, após a sistematização dos conhecimentos para sua 

resolução, culminará com a etapa na qual os alunos deverão buscar relacionar os 

conhecimentos produzidos com algumas situações do dia a dia. “É uma forma de 

contextualização importante, pois os alunos podem constatar a aplicação prática das 

ideias científicas, além de perceberem a necessidade de outros conhecimentos e 

dos aprofundamentos necessários” (CARVALHO e RABONI, 2013, p. 4). 

Azevedo (2004) enfatiza a importância das atividades investigativas no ensino 

de Ciências, uma vez que têm o potencial de desenvolver, nos estudantes, 

habilidades como pensar, dialogar, justificar ideias, argumentar e aplicar os 

conhecimentos em situações diversas. Assim, essas atividades devem apresentar 

características próprias da investigação.  

Para que uma atividade possa ser considerada uma atividade de 
investigação, a ação do aluno não deve se limitar apenas ao trabalho de 
manipulação ou observação, ela deve também conter características de um 

trabalho científico: o aluno deve refletir, discutir, explicar, relatar, o que dará 
ao seu trabalho características de uma investigação científica (AZEVEDO, 
2004, p. 21). 

 

Tais habilidades estão diretamente relacionadas ao que propõe Carvalho 

(2011) sobre os aspectos cruciais a serem considerados ao se planejar as atividades 

estruturantes das chamadas Sequências de Ensino Investigativas (SEI). A autora 

buscou nos ideais construtivistas suporte para pensar atividades de ensino de 

Ciências que não se limitassem à aprendizagem de conceitos científicos, mas que, 

simultaneamente, promovessem o desenvolvimento de habilidades para a atuação 

consciente e racional, para além do ambiente escolar. 

Partindo das ideias de Piaget e de outros pesquisadores sobre como o 

conhecimento científico é produzido na esfera do “saber fazer”, em intrínseca 

relação com o “compreender”, Carvalho (2011) salienta ser de fundamental 

importância considerar alguns pontos na elaboração das atividades que compõem a 

SEI. São eles: iniciar a construção do conhecimento por meio de um problema; levar 

o estudante da ação manipulativa para a intelectual; promover a tomada de 

consciência das ações; proporcionar momentos para as explicações científicas. 



 
 
 
 
 

 
 

10 
 

CONADE 2017 
 

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

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

ISSN: 1982-0186 
 

Entendemos que esses pontos são cruciais para desenvolver habilidades 

como observar, manipular, questionar, testar hipóteses, sistematizar ideias, dentre 

outras. Isso significa que as atividades investigativas, elaboradas considerando tais 

pontos, precisam estar centradas no aluno. 

Outro aspecto considerado por Carvalho (2011) são as interações sociais. 

Partindo do pressuposto que o estudante é um ser social e que a aprendizagem 

acontece por meio das interações, a autora afirma: 

A interação social não se define apenas pela comunicação entre o professor 
e o aluno, mas também pelo ambiente em que a comunicação ocorre, de 

modo que o aprendiz interage também com os problemas, os assuntos, a 
informação e os valores culturais dos próprios conteúdos com os quais 
estamos trabalhando em sala de aula (CARVALHO, 2011, p. 4). 

 

Considerando essas premissas, outros pontos foram elencados pela autora e 

que devem ser considerados ao elaborar atividades investigativas: a participação do 

estudante no processo, a interação aluno-aluno, o professor como elaborador de 

questões, um ambiente encorajador, considerar os conhecimentos prévios dos 

estudantes, propor problemas significativos, abarcar a relação CTS, passagem da 

linguagem cotidiana para a científica. 

Diante das considerações feitas nessa seção, podemos inferir que o processo 

de ensino-aprendizagem de Ciências por meio de atividades investigativas coloca os 

estudantes no patamar de protagonistas na construção do conhecimento, cabendo 

ao professor o papel de mediador. Tais posturas facilitam o desenvolvimento de 

conhecimentos conceituais e procedimentais, ampliam a liberdade de pensar dos 

estudantes e contribuem para a construção de sua autonomia intelectual.  

Portanto, acreditamos que as atividades investigativas têm o potencial de 

promover a interação entre os conhecimentos científicos e os aspectos sociais da 

vida dos estudantes, características da alfabetização científica, e também proposta 

pelo ensino com enfoque CTS. 

 

Considerações Finais 

 

A inserção de temas CTS no ensino de Ciências visando a alfabetização 

científica dos estudantes não é uma solução mágica para a aprendizagem e para a 



 
 
 
 
 

 
 

11 
 

CONADE 2017 
 

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

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

ISSN: 1982-0186 
 

prática pedagógica dos professores, mas poderá ser um caminho na promoção de 

um significado maior que transcenda a simples aprendizagem de conteúdos em sala 

de aula, sendo capaz de repercutir na vida social dos estudantes. Além disso, os 

temas CTS se apresentam como possibilidade de despertar o gosto pela 

aprendizagem dos conhecimentos científicos e tecnológicos. 

Pode-se concluir que os temas CTS estão inter-relacionados com a 

alfabetização científica, uma vez que ambos se reportam a uma formação pautada 

no desenvolvimento do pensamento crítico, de forma a capacitar os estudantes a 

relacionarem ciência e tecnologia ao seu cotidiano, adquirindo habilidades para a 

tomada de decisões na sociedade em que estão inseridos. Nessa perspectiva, é 

possível inferir que os temas CTS em uma abordagem investigativa se constituem 

em possibilidade de uma nova forma de ensinar Ciências e de contribuir para a 

alfabetização científica dos estudantes, pois a introdução de situações problemas, 

aliadas à mediação dos professores, poderá elevar os estudantes do patamar de 

meros observadores a agentes ativos na construção do seu próprio conhecimento. 
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Resumo: O território é uma das principais categorias utilizadas na geografia pelo 
fato de este estar diretamente relacionado aos processos de construção e 
transformação do espaço geográfico. Nestas perspectivas, o presente trabalho 
consiste na realização da revisão de referenciais teóricos que abrangem o conceito 
da categoria território, e, além disso, como trabalhar tal categoria no ensino de 
geografia nas escolas utilizando o trabalho de campo como metodologia 
pedagógica. Foi realizado um levantamento teórico na metodologia deste trabalho, 
acerca da importância do trabalho de campo no ensino de geografia, também sobre 
o território e o uso deste na prática escolar. Em seguida, nas considerações finais, 
foram apontadas sugestões de trabalhos de campo que podem ser feitos com os 
alunos nas escolas, abrangendo a temática do território. 
 
Palavras-chave: Trabalho de Campo; Ensino de Geografia; Território. 
 

Introdução 

A geografia na sala de aula aborda o mundo real muitas vezes mencionando 

fatos muito distantes da realidade do aluno, por isso, o trabalho de campo no ensino 

de geografia é uma metodologia que contribui significativamente no processo de 

aprendizagem, fazendo com que o discente olhe de forma mais crítica para a 

realidade que o cerca, e, principalmente, compreende que a paisagem visualizada é 

resultado de relações sociais, culturais, políticas e econômicas.  

A geografia contemporânea é, muito além daquela geografia tradicional, em 

que os conteúdos abordados tinham ênfase nos aspectos naturais da paisagem, 

como por exemplo, solo, clima, relevo e vegetação. A contemporânea é um novo 

paradigma que possui um lado crítico e humano da geografia, o qual contribui para a 
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formação cidadã, com temáticas que envolvem política, economia e outros aspectos 

sociais.  

Com toda esta mudança no ensino de geografia, os materiais didáticos estão 

ganhando espaço nas salas de aula com o intuito de fortalecer a aprendizagem. A 

diversidade das fontes de informações e dos recursos didáticos é condição essencial 

para o ensino-aprendizagem. O livro didático pode continuar como um dos recursos, 

porém, não mais o único e determinante no fazer escolar.  

É importante ressaltar que, levar o aluno ao campo é apenas uma das etapas 

do trabalho, pois, além da observação, é imprescindível que o docente instigue a 

curiosidade do mesmo, resultando em debates sobre as razões da realização do 

trabalho, bem como contribuir para melhor compreensão do conteúdo a ser 

estudado.  

A partir desta temática do trabalho de campo como metodologia do ensino de 

geografia nas escolas, pode-se pensar em interligá-la com uma das categorias da 

geografia, sendo ela, o território, pois é de extrema importância que os alunos 

compreendam esta temática geográfica de modo que os mesmos possam construir 

um pensamento crítico a partir das relações sociais de cada um. Nestas 

perspectivas, o presente trabalho consiste na realização da revisão de referenciais 

teóricos que abrangem este tema, e, além disso, como trabalhar a categoria território 

no ensino de geografia nas escolas utilizando o trabalho de campo como 

metodologia pedagógica, visto que esta está diretamente relacionada aos processos 

de construção e transformação do espaço geográfico. 

 

Metodologia 
 

Em um primeiro momento houve a discussão sobre a importância do trabalho 

de campo como metodologia de ensino de geografia nas escolas, pois, a utilização 

deste estimula o senso crítico do discente e seu sentimento de pertencer ao lugar, 

além de fixar o conteúdo de forma descontraída e com maior interação entre 

professor e alunos.  
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Após esta discussão, foi feito o levantamento teórico sobre a categoria 

território e de que forma esta pode ser trabalhada no ensino de geografia nas 

escolas, principalmente, na questão do trabalho de campo. 

 É importante ressaltar que em todo o desenvolvimento do trabalho houve o 

acompanhamento de referencial teórico, pois, para Marconi e Lakatos (2003, p. 183), 

“a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre 

certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, 

chegando a conclusões inovadoras”, ou seja, tal revisão teórica é de extrema 

importância. 

 
Referencial Teórico 
 

Com as mudanças do mundo contemporâneo, e com o avanço da tecnologia 

e globalização, a educação tradicional tem se tornado pouco eficaz, apesar de ainda 

prevalecer nas escolas por questões de comodidade e de inserção dos alunos no 

mercado de trabalho, na questão de formar indivíduos capazes de pensar e refletir 

sobre as ações que ocorrem em seu cotidiano, tornando-os não alienados e 

construindo, assim, uma sociedade mais humana. Por isso, é muito importante que o 

docente tenha o conhecimento de ir além dos conteúdos tratados nos livros didáticos 

para que se possa relacioná-los com a prática cotidiana dos alunos. De acordo com 

Santos (1998, p.126): 

A educação não tem como objeto real afirmar o cidadão para uma guerra, a 
da competição com os demais. Sua finalidade, cada vez menos buscada e 
menos atingida, é de formas gente capaz de se situar corretamente no 
mundo e de influir para que se aperfeiçoe a sociedade humana como um 
todo.  

A geografia deve proporcionar ao aluno a construção de conceitos que o 

possibilite compreender o presente e pensar com mais responsabilidade no seu 

futuro. Para Cavalcanti (2003, p. 33), “a geografia trabalha com conceitos que fazem 

parte da vida cotidiana das pessoas e em geral elas possuem representações sobre 

tais conceitos”. A geografia é uma disciplina que considera o desenvolvimento 

intelectual dos alunos e visa à formação de uma cidadania responsável, consciente 

e atuante. Por fazer parte da vida cotidiana das pessoas, a ciência geográfica 
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possibilita o pensamento crítico por parte dos alunos, levando os mesmos a terem 

um olhar crítico para os problemas sociais. 

Para que a ciência geográfica seja aplicada no ensino básico nas escolas, é 

importante que o conteúdo abordado na sala de aula seja aproximado da realidade 

vivida por cada aluno. Segundo Pontuschka e Oliveira (2013, p. 218): 

Seria a redefinição da relação ensino/aprendizagem, ao construir o caminho 
do conhecimento, da descoberta a partir da realidade vivenciada do aluno. 
Aí, estariam professor e aluno, descobrindo e recriando a ciência 
geográfica. 

Quando o professor de geografia traz a realidade vivida pelo aluno para 

dentro da sala de aula, o interesse do aluno é despertado, pois, é o momento em 

que o mesmo está estudando o lugar onde está inserido. E talvez isso seja um dos 

empecilhos encontrados pelos professores, onde, muitos não conseguem fazer essa 

ligação entre o que está no livro didático com o que é vivenciado pelos alunos.  

A geografia Contemporânea é um novo paradigma que possui um lado crítico 

e humano, o qual contribui para a formação cidadã, com temáticas que envolvem 

política, economia e outros aspectos sociais, neste sentido, houve mudanças no 

ensino de geografia, pois antes era uma disciplina voltada às questões físicas da 

terra, e nos dias de hoje, ela contribui para a formação cidadã. 

Neste contexto, a geografia escolar visa auxiliar o aluno a compreender o 

espaço no qual ele está inserido de forma com que o mesmo faça a interligação 

entre a teoria e a prática cotidiana, e, a partir desta assimilação, ter a capacidade de 

refletir e ter o olhar crítico geográfico sobre o mundo. Ou seja, é necessário o uso de 

uma metodologia que se tenha práticas sociais para que se possa desenvolver a 

consciência geográfica deste indivíduo. 

A metodologia proposta sugere uma prática pedagógica e uma didática que 
se inicia e se conclui com a problematização das práticas sociais dos 
alunos. Para os professores de geografia, é necessário problematizar a 
práxis social dos estudantes em termos de suas implicações espaciais, de 
suas características geográficas, o que permite a sua seleção de conteúdos 
e conceitos a serem ensinados. (COUTO, 2011, p.29). 

Com todas as mudanças do ensino de geografia nas escolas, novas 

metodologias e práticas pedagógicas estão ganhando espaço nas salas de aula com 

o intuito de fortalecer a aprendizagem. O exemplo aqui abordado nesta pesquisa é o 

trabalho de campo para que os alunos possam colocar em prática o que tanto veem 
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na teoria escrita nos livros, e, assim, poderem enaltecer o sentimento de pertencer 

ao lugar onde vivem. Para Azambuja (2012, p. 182), “Nesse novo paradigma há 

lugar para o trabalho de campo enquanto uma atividade de pesquisa escolar 

presente nas ações de professores e alunos”. 

Com a utilização do trabalho de campo como metodologia do ensino de 

geografia, espera-se que os alunos possam compreender com mais facilidade o 

conteúdo abordado, visto que, além da teoria vista em sala de aula, esta prática 

trará aquilo que está escrito no livro didático para sua vivência, como enfatizam 

Hissa e Oliveira (2004, p. 38): 

O trabalho de campo mantém-se como uma das tradições básicas do 
conhecimento geográfico. Pode-se afirmar que se trata de um instrumento 
importante para o desenvolvimento dos saberes espaciais, nos quais, 
também, se insere a geografia. Independentemente dos objetivos que 
possam justificá-lo, o trabalho de campo pode ser útil, por exemplo, nas 
práticas de ensino. Trata-se de uma possibilidade de compreensão dos 
lugares, das paisagens. Os trabalhos de campo, desde que acompanhados 
de referências teóricas, podem constituir-se de indispensável instrumento da 
ampliação das perspectivas conceituais dos estudantes. 

Com o uso da geografia contemporânea no ensino de geografia nas escolas, 

começaram a serem mostradas de forma mais aprofundada e crítica aos alunos do 

ensino básico os conceitos desta ciência, tais como, espaço, paisagem, lugar, região 

e, principalmente, território, sendo este o conceito abordado neste trabalho. É 

importante destacar que, todos os outros conceitos da geografia podem ser 

trabalhos em trabalho de campo.  

O Território é um dos mais utilizados termos da geografia, pois está 

diretamente relacionado aos processos de construção e transformação do espaço 

geográfico. Este termo passa por estereótipos, por exemplo, ainda existe aquela 

visão de que território é uma fronteira, porém, é uma categoria que abrange muito 

além daquilo que é determinado por um Estado.  

Existe muitas formas de se pensar o território, pois, este conceito pode ser 

pensado diferentemente conforme alguns autores. Porém, há um ponto em comum 

que é a questão das relações de poder. Para Foucault (1989, p. 183-184), “o 

indivíduo é o efeito do poder e, simultaneamente, ou pelo próprio fato de ser um 

efeito, é seu centro de transmissão. O poder passa através do indivíduo que ele 

constituiu”. 
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Para Castro, Gomes e Corrêa (2009, p. 78), “o território é fundamentalmente 

um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder”. Porém, é 

importante ressaltar que sua definição varia conforme a corrente de pensamento ou 

a abordagem que se realiza. 

Para Souza (2013), a definição de território também pode ser analisada com 

as relações de poder, sejam elas das mais variadas formas. Ainda de acordo com o 

autor, essa relação de poder deve ser analisada em uma primeira aproximação, 

onde, a questão de poder é mais complexa e o objetivo deste trabalho não é 

aprofundar em tal questão. 

Normalmente quando se trata de território, como já foi mencionado, muitos 

imaginam a questão como sendo uma fronteira ou limite, mas, este conceito vai 

muito mais além do que divisão feita pelo Estado, ele é utilizado em diversas 

escalas, desde a local até a global, como enfatizam Castro, Gomes e Corrêa (2009, 

p. 81): 

No entanto, ele não precisa e nem deve ser reduzido a essa escala ou à 
associação com a figura do Estado. Territórios são construídos (e 
desconstruídos) nas mais diversas escalas, da mais acanhada (por 
exemplo, uma rua) à internacional (por exemplo, a área formada pelo 
conjunto dos territórios dos países-membros da Organização do Tratado do 
Atlântico Norte – OTAN). Territórios são construídos (e desconstruídos) 
dentro de escalas temporais as mais diferentes: séculos, décadas, anos, 
meses ou dias. Territórios podem ter um caráter permanente, mas também 
podem ter uma existência periódica, cíclica. 

Pode-se afirmar que o território, abrange aspectos econômicos, sociais e 

culturais, que está em constante transformação e construção no espaço geográfico. 

O território também é tratado como político-administrativo (poder e fronteira), 

articulado à uma organização. Nele se constituem grupos por interesse, afinidade ou 

conveniência, que é paralela ao Estado e este não participa da configuração da 

territorialidade de tais grupos. 

As influências humanas interferem na maneira de se organizar o espaço 

geográfico. Tendo como base esse entendimento pode-se verificar como o conceito 

de território tem sido trabalhado na geografia e de como o mesmo está sendo 

incorporado na prática pedagógica. Sendo assim, é importante ressaltar as palavras 

de Cavalcanti (2003, p. 110): 
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Trabalhar com os alunos na construção de um conceito de território como 
um campo de forças, envolvendo relações de poder, é trabalhar a 
delimitação de territórios na própria sala de aula, no lugar de vivência do 
aluno nos lugares por ele percebidos (mais próximos – não fisicamente – do 
aluno); é trabalhar elementos desse conceito – territorialidade, redes, 
tessitura, fronteira, limites, continuidade, descontinuidade, superposição de 
poderes, domínio material e não-material – no âmbito vivido pelo aluno.  

No livro didático, por exemplo, o território é abordado de forma superficial 

trazendo, na maioria das vezes, visões de realidades distantes daquelas vivenciadas 

pelos alunos, e isso, de certa forma, torna o conteúdo não tão atrativo para os 

mesmos. É importante ressaltar que o livro didático é um instrumento de apoio para 

o professor, porém, é necessário que o docente busque ir além do que está escrito 

na teoria, mostrando que o que consta no conteúdo também está interligado nas 

práticas cotidianas dos alunos. Para Cavalcanti (2013, p. 59): 

Se o conteúdo apresentado/trabalhado nas aulas de geografia não são 
correspondências diretas da realidade vivida diretamente pelos alunos, mas, 
construções resultantes do “conhecimento mediato”, o esforço do professor 
está centrado em demonstrar como essas duas dimensões estão 
relacionadas.  

O aluno deve compreender que sua intervenção no território, em diferentes 

escalas, e tal compreensão deve ser feita com base em determinados objetivos e 

convicções.  

Neste sentido, o trabalho de campo visa levar os alunos para conhecerem 

onde vivem, para terem contato visual daquilo que tanto veem na teoria dos livros 

didáticos. Neves (2010, p. 11), afirma que: 

Uma formação sólida e significativa dos conhecimentos geográficos passa 
pelo aperfeiçoamento desse olhar ao longo da escolaridade, como meio 
para compreender gradualmente o espaço geográfico em sua 
complexidade.  

A diversidade das fontes de informações e dos recursos didáticos é condição 

essencial para o ensino-aprendizagem. O livro didático pode continuar como um dos 

recursos, porém, não mais o único e determinante no fazer escolar, nestas 

perspectivas, o trabalho de campo no ensino de geografia é de extrema importância 

para o desenvolvimento da prática cidadã crítica e de melhor compreensão da 

realidade em que estão inseridos os alunos. 

Fazer um trabalho de campo com os alunos, demonstrando a eles a questão 

territorial pode despertar o interesse nos alunos a entenderem o quão importante é 



 
 
 
 
 
 
 

8 

 

8 CONADE 2017 
 

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

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

ISSN: 1982-0186 

 

este conceito na geografia. Demonstrar através de visita a um bairro, mostrar os 

limites de poder que determinado fenômeno exerce em um lugar, são exemplos de 

como utilizar o território enquanto conceito da geografia, para trabalhar numa 

atividade de campo.  

 

Considerações Finais 

Como foi visto no referencial teórico, a categoria território possui vários 

significados, muito além daquilo que é determinado pelo Estado. É um dos termos 

mais utilizados da geografia, pois, abrange as constantes transformações do espaço 

geográfico.  

Quando se trata de trabalhar este tema no trabalho de campo pode-se pensar 

em levar os alunos a conhecerem a própria cidade, o município (incluindo a parte 

rural), a região ou até mesmo algum outro lugar do país. Dependendo da cidade, 

principalmente se for grande, é interessante que eles possam ver, por exemplo, a 

segregação socioespacial, como o território das favelas ao lado de grandes 

condomínios luxuosos.  

Se for em uma cidade pequena, que possui a agropecuária como principal 

atividade econômica, observar o território da soja e a diferença que há entre essas 

grandes lavouras de monoculturas com as pequenas porções de terras dos 

pequenos agricultores.  

Há diferentes formas de trabalhar com os alunos esta questão do território 

fazendo com que eles possam ver na prática o que está na teoria, e, além disso, 

conhecerem melhor a realidade em que estão inseridos e exercerem seus papéis de 

cidadãos de forma crítica. 

A partir desta metodologia do trabalho de campo, espera-se que os alunos 

possam compreender com mais facilidade o conteúdo abordado, visto que, além da 

teoria vista em sala de aula, esta prática fará com que possam trazer aquilo que está 

escrito no livro didático para sua vivência. 

O trabalho de campo é um fator estimulador da curiosidade do indivíduo, e, 

por sua vez, quebra a rotina escolar, fomentando a aprendizagem. Além desses 

fatores, há maior interação de alunos e professores, o que também contribui para 
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uma melhora nos relacionamentos e, inclusive, pode até mesmo auxiliar o professor 

no que diz respeito a questões disciplinares. 

Esta metodologia deve ser vista como indispensável para a prática do ensino 

da geografia, porém não suficiente, pois após a realização do campo, é necessário o 

retorno para a sala de aula, para uma retomada de conteúdo ou até mesmo para a 

avaliação do aprendizado, como por exemplo, debates e relatórios do trabalho de 

campo. 
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Simpósio Temático 3 – Teorias e Práticas Pedagógicas em Educação 

 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo correlacionar as diversas correntes 
teóricas pelas quais se desenvolveu a ciência geográfica com seu respectivo 
método, ressaltando-se as principais características e implicâncias para esse ramo 
do conhecimento e seu reflexo no ensino de Geografia. Para isso, realizou-se uma 
revisão da literatura, em que, parte-se da compreensão de ciência como saber 
metodológico, da qual a Geografia é uma leitura do real, existindo outras, tanto 
quanto o número de ciências, abordando seu desenvolvimento teórico e seus 
reflexos na Geografia escolar. De modo que, apesar da dominância de um ensino 
tradicionalista, descritivo e mnemônico, vislumbra-se um cenário de mudanças, em 
que, as práticas pedagógicas do ensino de Geografia estarão embasadas em ideais 
marxistas (Geografia radical) ou hermenêutico-fenológicos (Geografia cultural-
humanística). 

Palavras-chaves: Ciência geográfica. Correntes teórico-metodológicas. Ensino de 
Geografia. 

Introdução 

A ciência enquanto conhecimento sistematizado aparece, pela primeira vez 

na história humana, no período do Renascimento, tendo suas bases teóricas 

aprimoradas com o Iluminismo o que proporcionou importantes avanços do 

conhecimento sobre os fenômenos, naturais e humanos, permeando a vida social. 

Ainda hoje, se constitui um elemento de difícil definição, despertando debates 

acalorados e posturas antagônicas de estudiosos de diversas áreas (GIL, 2008). 

Todavia, por sua constituição singular, pode-se diferenciá-la de outros tipos de 

conhecimentos, além de entendê-la, pelo menos nos seus moldes clássicos, ou seja, 

cartesiano, como um saber sistematizado, lógico, que possui um objeto bem 

definido, um método rigoroso e um campo de conhecimento associado (LAKATOS e 

MARCONI, 2003). 

Assim, uma definição aproximada de ciência, pode-se expressa como: uma 

forma de conhecimento cujo objetivo é explicar, por meio de uma linguagem técnica, 
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rigorosamente delimitada, quando possível, matemática, leis que regem fenômenos, 

naturais e humanos (GIL, 2008). 

Deste modo, a ciência diferencia-se dos outros tipos de conhecimento 

(religioso, popular, filosófico) por sua natureza sistematizada, rigorosa e precisa, na 

qual o método (do grego, methodos, sendo derivado de meta: através de, por meio, 

e de hodos: via, caminho) desempenha um importante papel. 

Então, entende-se o método como um conjunto sistemático e lógico de 

procedimentos intelectuais e técnicos, pautado em regras, que visam determinado 

objetivo, incidindo sobre um objeto e que, conduza a verdade sobre um fenômeno 

(JAPIASSÚ e MARCONDES, 1990), sendo o elemento responsável pela 

diferenciação do conhecimento científico dos demais, ou seja, aquele conhecimento 

passível de verificação, dos demais conhecimentos. 

A ciência geográfica, por sua vez, como uma leitura da realidade, dentre 

outras, vale-se daquele elemento que lhe é peculiar: o espaço geográfico3. Destarte, 

como ciência, possui um método, um objeto e um conjunto de sabres associados, 

ressaltando-se que a adoção de um método implica diretamente na sua percepção 

de mundo (SPOSITO, 2004). 

Entretanto, é o fato de haver pouquíssimas reflexões, dentro da Geografia, 

sobre o método, sendo, muitas vezes, ignorada a correlação existente entre 

posicionamento teórico-metodológico e prática de pesquisa e/ou prática docente. 

Assim, Geografia – desde sua constituição – está em constante processo de 

transformação e sistematização passando por diferentes abordagens de acordo com 

suas diversas correntes que se subsidiam principalmente no uso de novos métodos, 

novas práticas de pesquisas e posturas docentes. 

Desta maneira, como abordagem inicial buscar-se-á compreender como o 

método científico foi utilizado no decorrer da evolução do pensamento geográfico, 

desde sua constituição até o enunciado de seus pressupostos metodológicos no 

século XIX, através de revisão bibliográfica de alguns autores (MORAES, 1986), 

(SPOSITO, 2004), (MOREIRA, 2007), (CAMARGO e REIS JÚNIOR, 2007), dentre 

outros. 

                                            
3
 Apesar de existir divergências sobre qual o objeto de estudo da Geografia, entende-se, 

contudo, que não cabe aqui essa discussão, por isso, acordamos com aqueles, para quem, o espaço 
é aquele elemento identitário da Geografia (SANTOS, 2006). 
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Num segundo momento, buscamos correlacionar as correntes teóricas e 

metodológicas pelas quais se desenvolveu a ciência geográfica no decorrer de suas 

transformações, ressaltando-se as principais características e implicâncias ocorridas 

no ensino de Geografia. 

Desenvolvimento: as transformações do pensamento geográfico 

Geografia, como ciência institucionalizada, nasce no final do século XIX na 

Alemanha, envolta num contexto de unificação e disputas territoriais, consonante ao 

desenvolvimento do capitalismo industrial e do imperialismo europeu, estando 

intimamente ligada ao aparelho estatal, sua necessidade de afirmação enquanto 

Estado-nação e disputas internacionais. 

Soma-se a esse contexto, o surgimento do homem como objeto da ciência, no 

século XIX, de tal forma que, a ciência geográfica se constituirá como uma ciência 

cuja especificidade reside no fato de estar no contato das ciências ditas naturais, ou 

seja, aquelas cujo objeto é a Natureza, e das ciências humanas, em que o objeto é o 

Homem. Isso, porém, não implica o entendimento da Geografia como ciência de 

síntese como queriam alguns. 

Isso é responsável por fomentar inúmeras discussões que vão desde seu 

estatuto de cientificidade, passando por sua utilidade, ao ponto de alguns 

advogarem em favor de seu fim. Todas essas discussões, por sua vez, passam, em 

algum momento, pela discussão teórico-metodológica, de forma, que, diferentes 

correntes teóricas implicaram, ao longo do desenvolvimento da Geografia, diferentes 

métodos (SPOSITO, 2004). 

Deste modo, a Geografia nascida como cátedra universitária será marcada 

por um ideal positivista em que, a descrição, a separação sujeito-objeto e a 

neutralidade do conhecimento são características. Ideal este intimamente associado 

ao método hipotético-dedutivo com o qual dividirá tais particularidades. 

Essa Geografia dita tradicional ou clássica perdurará até os idos de 1950, 

sendo marcada pelo determinismo ambiental, o possibilismo e o método regional. 

Nesse sentido, o positivismo como parâmetro, reduz-se a realidade aquilo que 

é observável pelos sentidos, faz-se da Geografia uma ciência empírica, pautada na 

[...] descrição, a enumeração e classificação dos fatos referentes ao espaço 
são momentos de sua apreensão, mas a Geografia Tradicional se limitou a 
eles; como se eles cumprissem toda a tarefa de um trabalho cientifico. E, 
desta forma, comprometeu estes próprios procedimentos, ora fazendo 
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relações entre elementos de qualidade distinta, ora ignorando mediações e 
grandezas entre processos, ora formulando juízos genéricos apressados. E 
sempre concluindo com a elaboração de tipos formais, a-históricos, e, 
enquanto tais, abstratos (sem correspondência com os fatos concretos). 
Assim, a unidade do pensamento geográfico tradicional adviria do 
fundamento comum tomado ao Positivismo, manifesto numa postura geral, 
profundamente empirista e naturalista (MORAES, 1986, p. 22). 

 Esse paradigma teórico-metodológico irá perdura até os idos de 1950 

quando, devido ao contexto do pós-guerra, surge a necessidade de reconstrução da 

Europa que, juntamente com a intensificação tecnológica, promotora da 

mundialização da economia, colocará em xeque as explicações da Geografia 

tradicional. 

Em seu lugar surge a New Geography ou Geografia teorética-quantitativa, 

também pautada no método hipotético-dedutivo. Todavia, aqui, há uma reformulação 

do positivismo, revestindo-se de um neopositivismo ou empirismo lógico, não 

havendo um rompimento metódico, mas um acréscimo e reformulação dentro do 

próprio positivismo e do método hipotético-dedutivo. 

Denomina-se Geografia “Teorética e Quantitativa” ou Geografia 
“Neopositivista” a corrente que começou a se formar logo após a Segunda 
Guerra Mundial e que terminou por trazer profundas modificações teóricas e 
metodológicas. Esta escola se caracterizou pelo emprego maciço das 
técnicas matemático-estatísticas na geografia, provocando uma verdadeira 
“revolução” no seio dessa ciência [...] (CAMARGO e REIS JÚNIOR, 2007, p. 
84). 

A perspectiva metodológica dessa corrente teórica, portanto, é marcada pelo 

empirismo lógico cujo preceito reside numa linguagem matemática, uso de 

estatísticas e redução da realidade a modelos explicativos que, muitas vezes, não 

possuem uma correspondência satisfatória com o real. 

Nesse sentido, 

O objeto prevalece sobre o sujeito, ou seja, o objeto estudado é posicionado 
a montante, influenciando o pesquisador e os seus conhecimentos, mesmo 
que a neutralidade seja um pressuposto básico. O real é descrito por meio 
de hipóteses e deduções (SPOSITO, 2004, p. 34). 

Contrariando essa corrente “os críticos deste paradigma argumentam que a 

quantificação deixou de ser uma ferramenta auxiliar do geógrafo em sua análise e 

passou a ser o referencial básico da pesquisa” (COSTA e ROCHA, 2010, p. 36). 

Tem-se ainda, como crítica, um excesso no uso de metodologias advindas das 

ciências naturais que não conseguiam sanar as demandas explicativas, próprias às 

ciências humanas. 
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Tudo isso, associado a um novo contexto: acirramento da Guerra Fria, 

rápidos avanços tecnológicos, intensificação do processo de globalização, crises 

sucessivas do capitalismo, aumento das desigualdades, faz com que se busquem 

aportes explicativos para além da quantificação e da busca incessante de leis, 

naturais ou sociais, propiciada pelo empirismo lógico e pelo método hipotético-

dedutivo. 

Isso culmina na década de 1970 no movimento de renovação da ciência 

geográfica que, diferentemente do que ocorreu com a geografia tradicional, não teve 

uma unidade, incorrendo numa dispersão teórica e metódica advinda dos inúmeros 

posicionamentos dos diferentes autores (MORAES, 1986). 

Contudo, desse movimento, delineou-se, principalmente, duas correntes 

teóricas: a geografia radical, de caráter marxista, e a geografia cultural-humanística, 

pautada na fenomenologia e hermenêutica. 

A primeira tem como alicerce os escritos de Karl Marx e seus continuadores, 

sendo o método dialético, de caráter materialista, o caminhando adotado. Visa-se 

uma Geografia reflexiva, combativa e socialmente engajada (MORAES, 1986). 

Metodologicamente, essa corrente é marcada pelo uso da dialética 

materialista, sendo ela a “ciência das leis gerais do movimento e do 

desenvolvimento da natureza, da sociedade e do pensamento humano” (SPOSITO, 

2004, p. 45). 

Desse modo, “para a dialética marxista o mundo deve ser compreendido 

como dinâmico, em movimento, contraditório, histórico e a perspectiva da ciência é a 

transformação da realidade objetivando novas sínteses” (COSTA e ROCHA, 2010, 

p. 36). 

Com isso, é apontando-se as contradições do capitalismo (divisão social e 

territorial do trabalho, desenvolvimento desigual e combinado, desigualdade de 

classes sociais, apropriação da mais-valia, etc.) que a dialética em seu movimento 

(tese-antítese-síntese) tem as condições de despertar os sujeitos para as 

contradições nas quais estão inseridas. 

Esses três momentos do pensamento constituem, em verdade, um caminho 

ininterrupto que ao constituir uma síntese, ou seja, a sistematização de um 

conhecimento previamente concebido (tese) e contraditando (antítese) com novas 

situações, em permanente tensão, dará origem a um novo conhecimento (síntese) 
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que será transformado em uma nova tese e posto novamente a prova (antítese) e, 

ao final, sistematizado (síntese), num processo espiralado e irreversível. 

 Outro ponto importante desse método é a relação sujeito-objeto. Nele “o 

sujeito se constrói no objeto e se transforma vis-à-vis o objeto e vice-versa” 

(SPOSITO, 2004, p. 46). 

Paralelo a isso, tem-se ainda, dentro do movimento de renovação, a corrente 

cultural-humanística que, preocupada com o sujeito, suas representações e os 

valores simbólicos atribuídos aos lugares, busca no método fenomenológico e 

hermenêutico seu arcabouço teórico. 

A Geografia cultural-humanista buscará compreender o mundo através das 

relações que o homem estabelece com a natureza, na especificidade geográfica de 

sua percepção e vivência, bem como seus desejos e ideias a respeito do espaço e 

lugar onde vive (TUAN, 2012). 

O lugar, portanto, aparece como categoria central nas análises, sendo 

entendido como o espaço em que o indivíduo se encontra com o qual mantem laços 

de afetividade. O lugar aqui é um elemento portador de memória e afetividade. 

O método fenomenológico-hermenêutico, alicerce teórico dessa corrente, por 

sua vez, pode ser entendido em dois níveis de significado, sendo, a hermenêutica 

uma reflexão filosófica, interpretativa e compreensível de símbolos (SPOSITO, 

2004); e a fenomenologia como busca de compreensão dos fenômenos em si 

mesmo na sua manifestação para a consciência (DARTIGUES, 1992). 

Há aqui, portanto, uma valorização do sujeito frente ao objeto. “No método 

fenomenológico, é o sujeito quem descreve o objeto e suas relações a partir do seu 

ponto de vista, depois dele se apropriar intelectualmente” (SPOSITO, 2004, p. 38). 

Atualmente, tem-se na Geografia uma pluralidade teórico-metodológica, de 

modo que, não haja o predomínio ou hegemonia de nenhuma corrente teórica ou 

metodológica, de sorte que, coexistem, não sem polêmicas ou conflitos, diversas 

posturas entre os diversos pesquisadores. Essa diversidade, por fim, é vista como 

benéfica, uma vez que estimula o debate, causa polêmicas, questionam-se 

“verdades”, rompe-se com paradigmas, renovando suas bases (MORAES, 1986). 

O reflexo na prática docente: um diálogo entre o método e o professor 

Ao serem retratadas as premissas epistemológicas da Geografia percebe-se 

que no decorrer de sua transformação, questões conjunturais baseiam o contexto 
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histórico dessa ciência, corroborando com a afirmação de “que o processo científico 

está ligado a uma história e deve ser encarado, de um lado, nas suas relações com 

as ideologias, de outro, como prática ou como poder” (LACOSTE, 2012, p. 22). 

Pode-se dizer que o conhecimento geográfico permeia a humanidade desde o 

despertar da consciência humana. Onde caçar, se abrigar, dormir, em qual terreno 

plantar, as relações de poder entre os povos, entre outras noções geográficas, 

compõem parte desse conhecimento. Entretanto, sua institucionalização, a 

“Geografia oficial”, se dá no contexto de unificação germânica, marcadamente 

nacionalista (MOREIRA, 2007). 

Essas opções teórico-metodológicas, nesse sentido, possuem uma intrínseca 

relação com a prática pedagógica ao passo que, a constituição da Geografia como 

disciplina escolar e ciência respondeu a um projeto ideológico propagador da 

“necessidade” de um espaço vital (Ratzel) ou dos diferentes níveis civilização 

surgidas a partir de diferentes possibilidades (La Blache) do meio natural, 

respondendo a um interesse político-territorial, propagado por um capitalismo 

industrial. 

Deste modo,  

A escola torna-se o lugar de laboratório: permitiria a construção de uma 
nova identidade. Com essa perspectiva iniciou-se a universalização do 
ensino primário de maneira obrigatória e gratuita; seu currículo era 
ancorado em matérias escolares capazes de representar substanciais de 
uma classe política (TONINI, 2006, p. 31). 

Aqui, curiosamente, a Geografia, em geral, e a Geografia escolar, em 

específico, apresenta uma contradição: enquanto que se propagava um projeto 

político-ideológico de nação, envolto em disputas territoriais e dominações de outros 

povos; a Geografia escolar, impregnada pelo positivismo prega a neutralidade do 

ensino, bem como a separação sujeito-objeto, sendo, sua prática “apolítica” e “não-

ideológica”, o que irá configurar a chamada “Geografia dos professores” em nítida 

oposição a “Geografia dos estados-maiores”, politizada, interessada e interesseira 

(LACOSTE, 2012). 

Lado a lado com o surgimento e afirmação da Geografia escolar, tem-se a 

dominância de uma prática pedagógica tradicionalista, muito atrelada à tradição 

religiosa do ensino, em que, os conteúdos correspondem a elementos de cultura 

geral, acumulados durantes as gerações e correspondentes a verdades acabadas, 

centrando-se o processo pedagógico no professor que figura como o “dono” do 
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saber. Nela a função da escola reside na formação geral do aluno para sua inserção 

no mercado (LUCKESI, 1990). 

Essa associação entre Geografia tradicional e Pedagogia tradicional tem 

como reflexos a constituição de um ensino mnemônico, respondendo a demanda 

descritiva dos demais lugares do mundo, especialmente, aqueles para além da 

Europa, devendo os alunos decorar os nomes de afluentes de rios, nomes de países 

e suas respectivas capitais, os tipos de massas de ar, as formas do relevo, não 

interessando os processos que concorrem para a materialização desses fenômenos. 

Já em meados do século XX, sob influência da New Geography essa ensino 

tradicionalista se altera em parte. Cabendo lembrar que não há um rompimento 

teórico-metodológico da Geografia tradicional para a quantitativa, apenas uma 

reformulação e inclusão de elementos dentro do próprio positivismo. 

A grande diferença do discurso da New Geography para a Geografia escolar 

é que ele não foi instituído para atender a última, não se articulando a nenhum 

projeto educacional. (TONINI, 2006). Ela não se destina a “fabricação” de 

professores, seu ímpeto reside em atender à ordem espacial do pós-guerra, sendo 

mais útil às grandes firmas e ao aparelho estatal (LACOSTE, 2012). 

Assim, esse discurso ancorou-se nas pesquisas de uma Geografia aplicada, 
diferentemente do que ocorreu na França e na Alemanha. Nestes países o 
discurso geográfico foi constituído para fabricar a identidade nacional, ou 
seja, como um saber patriótico. Já nos Estados Unidos [berço da New 
Geography] ele foi construído objetivando fornecer ferramentas para 
intervenção espacial, as quais possibilitaria atender aos interesses 
econômicos e políticos estadunidenses pelo mundo (TONINI, 2006, p. 58). 

Nessa corrente teórico-metodológica, bem como no próprio empirismo lógico 

e no método hipotético dedutivo, há uma valorização da matemática, dos esquemas 

e modelos, sendo o real explicado a partir de instrumentos estatísticos. Nota-se, nos 

livros didáticos desse período uma sobrevalorização de temáticas econômicas como 

a “divisão dos setores da economia”, a existência exagerada de gráficos, tabelas e 

fluxogramas. 

Assim,  

O discurso da Nova Geografia para o entendimento das relações sociais 
continua a auxiliar no processo de manutenção do discurso constituído por 
políticas imperiais, ao manter-se categorizando os países e os lugares por 
meios de mecanismos de instituição de modelos (TONINI, 2006, p. 63). 
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Tal panorama só se altera na década de 1970, com o movimento de 

renovação, quando, dada à insuficiência explicativa da New Geography e a difusão 

de ideias marxistas e hermenêutico-fenomenológicas, se engendra uma ferrenha 

crítica ao ideal quantitativo, de sorte que, valorizam-se aspectos sociais e culturais, 

rompendo a percepção do espaço como isotrópico e do sujeito como transcendental. 

Com isso, rompem-se as amarras empiristas, abrindo caminhos a outras 

formas de compreender o mundo que tem na Geografia marxista o processo 

capitalista (desenvolvimento desigual e combinado, divisão social e territorial do 

trabalho, etc.) seu foco de análise e na Geografia cultural-humanística o sujeito, sua 

cultura, seus signos e representações como foco de análise. 

Essas correntes de pensamento, especialmente a Geografia marxista, 

associam-se, ainda que não guardem uma correspondência total, as pedagogias 

críticas, especial, aquelas de matriz marxista, como a histórico-crítica cujas 

características são: o aluno como sujeito ativo, construído o conhecimento a partir 

da elaboração de conceitos, o processo de ensino-aprendizagem é mediado pelo 

professor, a avalição é construtiva e processual, se opondo a avaliação punitiva 

como era na pedagogia tradicional (LUCKESI, 1990). 

Seus principais impactos sobre o ensino de Geografia podem ser elencados 

em dois níveis: o primeiro reside no entendimento do espaço geográfico como 

elemento social produzido historicamente a partir de contradições e lutas sociais, o 

espaço é visto como elemento ativo, não apenas receptáculo ou isotrópico. 

Valorizam-se assim, relações desiguais provenientes do modo capitalista de 

produção como rural/urbano, centro/periferia, Norte/Sul, devendo-se tomar o cuidado 

para não estabelecer dicotomias insolúveis. 

O segundo, por sua vez, se encontra na percepção do sujeito como elemento 

ativo do processo de ensino-aprendizagem, devendo-se assim, partir daqueles 

elementos geográficos conhecidos dos alunos para que seja realizado o processo de 

mediação e construção de conceitos, a partir daí, extrapola-se para elementos mais 

gerais, num processo dialético. 

A crítica feita a essa corrente deve-se a centralidade dada ao modo capitalista 

de produção, negligenciando aspectos culturais e o próprio sujeito frente ao 

capitalismo (TONINI, 2006). 
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Os pressupostos culturais-humanistas se projetam na Geografia escolar 

principalmente pelo conceito de cultural e das implicações que a globalização, com 

seu ideal homogeneizador, tentam transformar as paisagens naturais. Contrário a 

isso, valoriza-se a cultura do sujeito, suas ligações com o espaço vivido/percebido, 

os grupos e manifestações tradicionais como elementos que alteração o espaço, 

imprimindo onde ocorre toda uma lógica particular. 

Aponta-se, porém, que esses pressupostos ainda se manifestam de forma 

bastante tímida nos livros didáticos, sendo a cultura ainda transmitida por aportes 

tradicionalistas de enumerações e descrições dos tipos de culturas ligando-as a seu 

local de ocorrência, aparentando serem elementos estáticos. 

Atualmente, apesar das transformações socioespaciais e culturais impostas 

pelo período técnico-científico-informacional (SANTOS, 2006), toda essa 

dinamicidade e problematizações ainda se apresenta de forma bastante tímida na 

Geografia escolar, prevalecendo um pluralismo de práticas pedagógicas, em que 

pese o fato de ensino tradicionalista de Geografia, com todas suas críticas, ainda 

serem predominante. 

Contudo, vislumbra-se um cenário de paulatina mudança em que, os avanços 

engendrados pelas perspectivas críticas, marxistas e cultural-humanísticas, aliadas 

as práticas pedagógicas reflexivas, irão transforma o ensino de Geografia de 

mnemónico para reflexivo possibilitando aos alunos construírem conceitos que lhes 

permitam se inserir de forma efetiva na sociedade e no mercado de trabalho. 

Considerações finais 

A história do pensamento geográfico, desde seu nascimento até o presente, é 

marcada por períodos de relativa hegemonia de algumas correntes geográficas, 

possuindo largo destaque aquelas de natureza positivista, que perdurará do século 

XIX até meados do século XX, e a empirista lógica que, com o movimento teorético-

quantitativo, que, sem expressar um rompimento com a primeira, se tornará 

responsável por dar um maior caráter de cientificidade à Geografia, mediante a 

adoção de paradigmas como a linguagem matemática e o uso de modelos, das 

ciências naturais, próprio do método hipotético-dedutivo. 

Além disso, é ela a responsável por fomentar o debate e o processo de 

renovação, em que, depreendem-se duas correntes: a primeira, de caráter dialético-

marxista, propondo uma geografia reflexiva e combativa a serviços dos menos 
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favorecidos, analisando o desenvolvimento desigual e combinado e a divisão social 

e territorial do trabalho, juntamente como as forma de acumulação do capital e suas 

implicâncias na relação Homem-Natureza. 

Essa relação, nesta perspectiva, é analisada como um processo dialético em 

que, o pensamento percorre o momento tese-antítese-síntese num processo 

espiralado e contraditório e que, ao final, àquele saber sistematizado (síntese), 

torna-se uma nova tese, ou seja, ponto de partida de um novo processo dialético de 

reflexão. 

A segunda corrente, intitulada de cultura-humanista, tem sua centralidade no 

sujeito, na percepção e vivência do espaço. Aqui, destacam-se o simbolismo, os 

códigos culturais, as práticas sociais, os costumes e as manifestações populares. 

Para isso, utiliza-se do método fenomenológico-hermenêutico, uma vez que, este 

busca a compreensão do fenômeno em si, sendo ele, uma manifestação plena de 

sentido a ser elucidada pelo pesquisado e o espaço vivido/percebido o local 

privilegiado de análise. 

Ressalta-se ainda que no atual período de desenvolvimento da ciência 

geográfica, há um pluralismo teórico e metodológico que, entende-se ser vantajoso 

ao passo que rompe com “verdades” cristalizadas, fomenta o debate e engaja uma 

autorreflexão pelos seus praticantes, não sendo, entretanto, essa coexistência 

totalmente pacífica, porém, deseja-se que seja sempre respeitosa, mesmo na 

divergência. 

Assim, objetivou-se estabelecer uma correlação das diferentes correntes 

teóricas pelas quais se desenvolveu o pensamento geográfico com os métodos 

utilizados, bem como o reflexo de cada corrente no ensino de Geografia, de sorte 

que, depreende-se hoje, a existência de uma pluralidade de práticas pedagógicas, 

embasadas pelas referidas correntes teórico-metodológicas, em que se destaca 

como a mais recorrente o tradicionalismo, de caráter mnemónico e positivista, no 

ensino de Geografia. 

Vislumbra-se, contudo, a crescente adesão de novos professores a correntes 

teórica e metodológicas outras que não a tradicional, sendo assim, imprescindível 

uma boa formação profissional para que se supere o ensino tradicionalista de 

Geografia, desvinculado, apolítico e ahistórico em prol de um ensino que favorece a 
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aprendizagem, que seja construtivo, processual e permita aos alunos construírem 

conceitos que os possibilites compreender a realidade. 
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Resumo: o presente artigo tem por objetivo realizar uma breve trajetória do conceito 
de lugar durante a evolução do pensamento geográfico, apresentando as 
modificações que ocorreram na abordagem do mesmo e de como este é apreendido 
no processo de ensino-aprendizagem em Geografia, bem como a sua aplicação, nas 
diferentes correntes a partir de uma visão Vygostkyana da internalização deste 
conceito através de revisão bibliográfica e leitura específica sobre o tema proposto. 
Compreender como tal conceito ascendeu e de como atualmente vem sendo 
abordado na Geografia Escolar é de suma importância para o desenvolvimento de 
uma Ciência Geográfica mais preocupada com o sujeito, sua singularidade e 
subjetividade, mas sem deixar de considerar os processos externos que os afetam e 
modificam. 
 
Palavras-chave: Ensino de Geografia. Geografia Escolar. Lugar. 

 
Introdução 

No contexto atual, as fronteiras do local ultrapassam os acontecimentos da 

sociedade. A tecnologia, os meios de comunicação, redes sociais, entre outros 

mecanismos transformam tais eventos em globais, e mesmo assim, não deixam de 

se materializar no lugar. Durante a evolução do pensamento geográfico, o ensino de 

Geografia passou por diversas fases e transformações, desde a Geografia utilizada 

para a unificação dos Estados, com o nacionalismo, até a Geografia crítica, marxista. 

O ensino de Geografia, enquanto disciplina escolar, hoje tem como um de 

seus objetivos ampliar no aluno a capacidade de ter autonomia intelectual, ou seja, 

desenvolver no aluno a capacidade de observar, analisar, interpretar e pensar 

criticamente a realidade tendo em vista a sua transformação. Tal realidade se aplica 
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no lugar enquanto espaço vivido, auxiliando na construção socioespacial do 

indivíduo. 

Sendo assim, buscamos demonstrar como é a perspectiva de lugar enquanto 

conceito em suas diferentes correntes no ensino de Geografia durante o passar dos 

anos e das transformações no pensamento geográfico, iniciando pela Geografia 

clássica e pela quantitativa-positivista, passando pela Geografia crítica e finalizando 

o debate na Geografia fenomenológico-humanista.  

Para a realização do mesmo buscar-se-á, através de revisão bibliográfica, 

compreender como o conceito de lugar é apreendido no processo de ensino-

aprendizagem em Geografia, bem como a sua aplicação nas diferentes correntes, a 

partir de uma visão Vygostkyana da internalização deste conceito, com leitura 

específica sobre o tema proposto. 

O ensino-aprendizagem de Geografia sendo uma prática espacial é de suma 

importância para a compreensão do conceito de lugar pelos alunos (MOREIRA, 

2001). Adentrando ao campo humanístico podemos relacioná-lo ao sentimento de 

pertencimento do indivíduo, seu lugar de vivência. Na Geografia crítica, o lugar pode 

ser o resultado da construção histórica, no qual o indivíduo faz parte.  

Apesar de identificarmo-nos com a Geografia crítica, de vertente materialista 

dialética, a finalidade do artigo não é dizer qual a melhor corrente a ser seguida ou 

ensinada, mas sim compreender e dominar o conceito em suas diversas vertentes, e 

contribuir para o debate e construção do ensino de Geografia na escola e, como 

afirma Santos (2005), “certamente mais importante que a consciência do lugar é a 

consciência do mundo, obtida através do lugar” (SANTOS, 2005, p. 161).  

 

O conceito de lugar e o Ensino de Geografia 

A categoria lugar, durante a trajetória do pensamento geográfico, foi utilizada 

de diferentes formas não havendo entre os geógrafos um consenso sobre o que 

seria propriamente o lugar. As variações de seu uso sempre dependeram da 

abordagem empregada na utilização de seus diferentes conceitos, de acordo com a 

corrente de pensamento relacionada e com a teoria em questão. Ao longo da 
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história do pensamento geográfico o conceito de lugar foi alvo de vários debates, 

ganhando gradativamente novos contornos. 

Segundo Callai (2000), estudar o lugar é fundamental, pois ao mesmo tempo 

em que o mundo é global, as relações sociais se concretizam em lugares 

específicos. Para ela:  

Estudar e compreender o lugar, em Geografia, significa entender o 
que acontece no espaço onde se vive para além das suas condições 
naturais ou humanas. Muitas vezes as explicações podem estar fora, 
sendo necessário buscar motivos tanto internos quanto externos para 
se compreender o que acontece em cada lugar (CALLAI, 2000, p. 
84). 
 

O lugar, sendo assim um dos conceitos básicos da Geografia, não está 

distante da Geografia Escolar. Desta maneira Cavalcanti (2005), fazendo referência 

a teoria Vygotskyana sobre o desenvolvimento dos processos psicológicos 

superiores, destaca que “o desenvolvimento do pensamento conceitual [...] é função 

da escola e contribui para a consciência reflexiva do aluno" (CAVALCANTI, 2005, 

p.195). 

Ainda segundo Cavalcanti (2005),  

Os experimentos realizados por Vygotsky e colaboradores revelaram 
que a formação de conceitos é um processo criativo e se orienta para 
a solução de problemas. O desenvolvimento dos processos que 
resultam na formação de conceitos inicia-se na infância, mas as 
funções intelectuais básicas para isso só ocorrem na puberdade. É 
relevante, pois, para a reflexão sobre o ensino, considerar que os 
conceitos começam a ser formados desde a infância, mas só aos 11, 
12 anos a criança é capaz de realizar abstrações que vão além dos 
significados ligados a suas práticas imediatas. Mas isso não se dá 
pela idade simplesmente, é preciso levar em conta a experiência. Ou 
seja, o contexto histórico-cultural do indivíduo vai colocando as 
situações em que, pela atividade intersubjetiva do sujeito, seja a 
criança ou o adulto, ocorre a apropriação de significados da 
linguagem que, por sua vez, forma conceitos desse sujeito. [...] A 
relação entre o indivíduo e o contexto é interdependente, dialética, 
contraditória; ou seja, a apropriação de significados depende de 
contextos determinados, mas, da mesma forma, depende da 
atividade, da participação de sujeitos determinados (CAVALCANTI, 
2005, p.196). 
 

Neste sentido, o lugar está intrínseco no processo de ensino-aprendizagem, é 

a partir dele que as práticas e os saberes espaciais do aluno devem ser 

questionados, explicados e transformados. O espaço vivido, espaço dominado e 
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suportado pelo sujeito, que a imaginação tenta modificar e se apropriar (LEFEBVRE, 

2000) é uma possibilidade pela qual pode-se abordar um conjunto de questões da 

realidade e da sociedade, nele é onde acontece de fato a reprodução das relações 

sociais, seja no espaço familiar, espaço urbano ou rural e nos espaços cotidianos.  

 

Trajetória do lugar nas geografias clássica e quantitativa-positivista 

Desde seu surgimento a Geografia enquanto ciência está em constante 

processo de transformação e sistematização. A ciência geográfica passou – e ainda 

passa – por diferentes abordagens de acordo com suas diversas correntes. O 

embate entre os diferentes conceitos, métodos, metodologias e processos é típico 

da Geografia, desde sua constituição até o enunciado de seus pressupostos 

metodológicos no século XIX. 

Neste período, encontramos no interior da Geografia clássica, a disputa entre 

possibilistas e deterministas, onde a ciência geográfica preocupava-se unicamente 

com a descrição, enumeração, classificação e comparação a fim de se chegar a 

conclusões e descobrimentos de leis. Essa postura contribuiu para uma 

compartimentação dos quadros natural e humano, eliminando qualquer relação entre 

eles. Dessa forma, a Geografia não se preocupava com a análise das relações 

sociais, mas sim, com o estudo dos aspectos visíveis e dos fenômenos mensuráveis. 

Sem preocupação com as relações sociais, o conceito de lugar perde-se no 

ostracismo, sendo inicialmente associado à ideia de região e de localização 

geográfica. Foi utilizado por La Blache (1845-1918) e Sauer (1889-1975) sem que 

eles, entretanto, aprofundassem a discussão. Corrêa (2012) ressalta que, na 

Geografia Clássica, os conceitos privilegiados eram paisagem e região, e isso se 

deve à preocupação de sua institucionalização como ciência e ao contexto geral que 

se apresentava naquele momento. 

Durante o transcorrer do século XX, a Geografia quantitativa positivista opõe-

se à Geografia regional de Hartshorne e à própria Geografia Clássica. Diante dessa 

concepção, Kozel (2004) aponta que o universo e o mundo material passam a ser 

explicados pelo movimento aparente, tendo suas partes regidas por leis mecânicas, 

onde a relação com o todo, a vida e a espiritualidade são desconsideradas. 
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O mesmo problema ocorreu na Geografia Quantitativa dos anos de 1950. 

Sendo uma vertente que supervalorizava o amplo uso dos modelos matemáticos e a 

estatística – e posteriormente o imenso aparato tecnológico devido a globalização do 

mundo capitalista – para analisar os dados coletados e as distribuições espaciais 

para a compreensão das relações sociais e espaciais presentes no espaço. 

Segundo Ferreira (2002), nessa concepção, “[...] o conceito de lugar é abandonado 

em detrimento do de espaço, considerado como um simples meio de análise” 

(FERREIRA, 2002, p. 44). 

A denominada Geografia Nova (New Geography) ganha espaço durante uma 

“onda matematizadora” do pensamento científico onde “a matemática, a 

quantificação e a medição se tornaram o cerne do „fazer científico‟, desconsiderando 

as análises subjetivas e a visão integrada do todo” (KOZEL, 2004, p.162). 

O surgimento de novas perspectivas de abordagem está integrado na 

transformação profunda provocada pela Segunda Guerra Mundial nos setores 

científico, tecnológico, social e econômico. Esta transformação, abrangendo o 

aspecto filosófico e metodológico, foi denominada de "revolução quantitativa e 

teorética da Geografia" (CHRISTOFOLETTI, 1985). 

O lugar então - tanto na Geografia Clássica quanto na Quantitativa - é 

abordado como dissociado do sujeito, mais ligado ao pertencimento das coisas do 

que na interação entre sujeito e objeto, seguindo as premissas do positivismo. A 

Geografia Escolar nestes períodos evoca primordialmente o que ocorreu no cerne do 

surgimento da própria Geografia enquanto ciência, numa tentativa de instigar a 

unificação de reinos e impérios em Estados Nação entre meio a população, com 

enfoque nos conceitos de Espaço e Região. Para tanto, a Geografia era ensinada, 

de maneira mnemônica, ou seja, a fim de decorar os aspectos, principalmente 

físicos, da paisagem, aos moldes tradicionais de ensino, somadas a essa 

particularidade nacionalista. 

 

Lugar na abordagem fenomenológico-humanista 

A partir da década de 70, em busca de uma renovação conceitual, teórica e 

metodológica da Geografia, a chamada Geografia Humanista, tendo como base os 
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trabalhos realizados por Yi-Fu Tuan, Anne Buttimer, Edward Relph, Mercer e Powell, 

irá realizar um esforço de recuperação do conceito de lugar associando-o à base 

filosófica da Fenomenologia e do Existencialismo e transformando-o em um de seus 

conceitos-chave, juntamente com o espaço (HOLZER, 1997).  

Nesse sentido, Souza, (2009) ressalta que: 

A Geografia Humanística procura valorizar a experiência do indivíduo 
ou do seu grupo, buscando compreender as maneiras de ser, de agir 
e de sentir das pessoas em relação aos lugares. Assim, o lugar é 
visto como aquele em que o indivíduo se encontra ambientado, no 
qual está integrado, ou seja, aquele espaço que possui uma 
significância para o indivíduo. Ele faz parte do seu mundo, dos seus 

sentimentos e afeições (SOUZA, 2009, p.06). 
 

Para Relph (1980), o espaço geográfico não deve ser entendido como uma 

lacuna aguardando para ser completada, mas sim como "o lugar onde alguém está 

e, talvez, os lugares e paisagens de que ele se lembra", ou seja, "uma profunda e 

imediata experiência do mundo que é ocupado com significados e, como tal, é a 

própria base da existência humana" (RELPH, 1980, p. 5). 

Destarte, é no lugar, no espaço vivido, onde as experiências se articulam e 

são vivenciadas. A localização, a paisagem e o envolvimento pessoal são pontos 

centrais da concepção de lugar. “O lugar seria, então, o „centro profundo da 

existência humana‟, cuja essência estaria na „intencionalidade grandemente não-

autoconsciente‟” (FERREIRA, 2002, p. 47). 

Contudo, Relph (1980) mais tarde irá elaborar o conceito de deslugaridade 

associando ao mundo moderno a perda da diversidade e do significado destes 

lugares. De acordo com o autor, na sociedade atual, a diminuição do número de 

lugares significantes e paisagens diferenciadas estariam apontando para o 

surgimento do que ele chama de uma Geografia do deslugar. 

Na abordagem fenomenológica-humanista, é o sujeito quem descreve o 

objeto e suas relações a partir do seu ponto de vista, da sua compreensão sobre o 

fenômeno, reduzindo-o para que se possa fazer uma abordagem total do mesmo.  

O lugar aqui então é o ponto de partida no processo de ensino-aprendizagem 

do aluno, nele todos os acontecimentos servem como experiência subjetiva na 

construção do conhecimento, levando em consideração os aspectos culturais, 

sociais e morais da sociedade em que o sujeito esta inserido. 
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Lugar na abordagem crítica 

Nos anos 1970, a Geografia Crítica se contrapõe à Geografia teorética 

quantitativa. A contraposição entre essas duas vertentes gerou diversos embates no 

período final do século XX. A Geografia crítica se baseia no materialismo histórico e 

dialético e apresenta uma visão do lugar como construção social. Autores como 

Carlos (1996; 2001), Harvey (1996) e Santos (1988; 2005) abordam o lugar a partir 

dessa vertente. 

De acordo com Harvey (1996) o Lugar é uma construção social e deve ser 

compreendido tanto como uma localização quanto como uma configuração de 

processos específicos contidos e expressos dentro do processo global.  

Com o desenvolvimento de técnicas e da comunicação, os lugares sendo 

então parcelas do espaço que se constituíram dentro de um processo histórico 

particular e local, sofrem influência do global. Os lugares não são espaços dotados 

de autonomia, já que sua articulação se encontra atrelada ao processo de produção 

do espaço global, que por sua vez substancia-se de acordo com o modo de 

produção vigente, neste caso o modo de produção capitalista. Para Santos (1988): 

[...] cada lugar é extremamente distinto do outro, mas também 
claramente ligado a todos os demais por um nexo único, dado pelas 
forças motrizes do modo de acumulação hegemônica universal [...] 
os resultados, criadores de distorções e desigualdades em todos os 
lugares, impõem a cada local combinações particulares, que são 
outras tantas formas específicas de complexidade da vida social 
(SANTOS, 1988, p.34). 
 

Se na Geografia humanística acredita-se que com a globalização, os lugares 

com toda sua carga de significados simbólicos e afetivos se dissolveriam e se 

transformariam em deslugares, sem alma, homogeneizados pelo sistema econômico 

que busca a padronização, na vertente crítica acredita-se que estes vêm adquirindo 

cada vez mais importância no mundo contemporâneo e fazem parte de um processo 

mais amplo.  

Ou seja, o lugar não pode ser analisado só por ele mesmo como se não 

houvessem outras relações estabelecidas, portanto: 

A Geografia deve preocupar-se com as relações presididas pela 
história corrente. O geógrafo torna-se um empirista, e está 
condenado a errar em suas análises, se somente considera o lugar, 
como se ele tudo explicasse por si mesmo, e não a história das 
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relações, dos objetos sobre os quais se dão as ações humanas, já 
que objetos e relações mantêm ligações dialéticas, onde o objeto 
acolhe as relações sociais, e estas impactam os objetos. O geógrafo 
seria funcionalista se levasse em conta apenas a função; e 
estruturalista se apenas indicasse as estruturas, sem reconhecer o 
seu movimento histórico ou a relação social sem o conhecimento do 
que a produziu. Impõe-se, na análise, apreender objetos e relações 
como um todo, e só assim estaremos perto de ser holístas, isto é, 
gente preocupada com a totalidade (SANTOS, 1988, p.57). 
 

Compreender o lugar é então, compreender uma relação entre questões 

políticas e econômicas e teias de significações e vivências expressas localmente 

sem perder-se de vista suas relações estruturais globais ou as novas relações 

espaciais determinadas por um mundo em metamorfose. 

Aqui, através do método dialético, o sujeito se constrói e se transforma ante o 

objeto e vice-versa as contradições estão em constante movimento. A construção 

socioespacial do indivíduo está intimamente ligada ao seu lugar de vivencia, que por 

sua vez é materialmente e historicamente construído, de maneira que o processo de 

ensino-aprendizagem configura, de certa forma, em confrontar o aluno com os 

aspectos históricos de seu cotidiano. 

Portanto o lugar é construído nas relações espaciais diretas, no cotidiano e na 

articulação entre a cooperação e o conflito. No contexto atual em que a fluidez e a 

simultaneidade caminham juntas e a informação é um elemento central, o lugar 

apresenta-se tanto como expressão de resistência como de adaptação à ordem 

global neoliberal.  

Para Santos (1978) o espaço seria um testemunho de um momento de 

produção fixado na paisagem, decorrente de processos preexistentes e 

influenciando novos processos. O lugar é a reprodução, num determinado tempo e 

espaço, do global, no mundo. 

Estes devem adaptar-se às formas já existentes para poderem se determinar. 

Ou seja, "os objetos geográficos aparecem em localizações, correspondendo aos 

objetivos da produção em um dado momento e, em seguida, por sua própria 

presença, eles influenciam os momentos subsequentes da produção" 

(SANTOS,1978 p.139). As expressões do global no local seriam marcadas pelo que 
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Santos define como rugosidades, ou expressões e contrastes dos tempos históricos 

incorporados ao espaço. 

 

Considerações Finais 

Por muito tempo a categoria lugar foi considerada uma das mais 

problemáticas da Geografia justamente pela falta de consenso ou a falta de 

interesse de explorá-lo.  

Se antes lugar era sinônimo de local e não tinha importância dentro das 

vertentes da Geografia, atualmente é considerado conceito-chave para 

compreensão das tensões do mundo contemporâneo. Sua importância está 

diretamente vinculada aos rumos da Geografia Humana e a dois de seus principais 

ramos, a Geografia humanista e a Geografia crítica. 

Por um lado, a corrente da Geografia humanista irá identificar o lugar como 

base da própria existência humana através de vivência, experiência, sensações 

buscando uma explicação junto à Fenomenologia e o Existencialismo e propondo 

uma Geografia que dê relevância às questões referentes às pessoas em vários 

contextos. Por outro, a visão da chamada Geografia crítica, de base marxista, irá 

compreender o lugar como uma perspectiva regional sobre o global, uma construção 

social sobre a tríade da relação entre espaço, tempo e ambiente, um local criado 

para atender a determinadas funções dentro de uma estrutura global. 

Essas duas perspectivas teórico-metodológicas tratam o lugar com 

características diferentes, mas, não são dicotômicas ou excludentes, pelo contrário, 

elas são complementares. 

Quanto à criação de conceitos pelo ensino, não é uma tarefa fácil, na 

concepção de Vygotsky, não se ensina conceitos aos alunos, pode-se, no máximo, 

apresentar definições de conceitos para serem reproduzidas pelos alunos. Sendo 

assim, eles tendem a formar seus conceitos sobre as coisas, a partir da mediação do 

professor e da linguagem geográfica. 
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Resumo: Analisamos uma atividade de modelagem matemática desenvolvida na 
disciplina de Cálculo Aplicado à Agronomia. A partir da análise de conteúdo das 
respostas obtidas dos estudantes para um questionário aberto, discutimos quais 
foram as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes e suas implicações 
didáticas. Identificamos uma dificuldade mais ampla de compreender qual é a 
especificidade do problema e quais os recursos matemáticos que podem ser 
utilizados para buscar sua solução, o que corresponde à própria construção do 
problema e identificação das variáveis envolvidas. Neste quadro, uma alternativa 
promissora apontada é a articulação de problemas aplicados à área de formação, 
em níveis crescentes de complexidade e de forma a permitir que alguns conceitos 
fundamentais sejam aprendidos ou ressignificados, preenchendo necessidades 
formativas de estágios anteriores. Por outro lado, o que assume status de dificuldade 
para a execução de atividades de modelagem matemática precisa ser compreendido 
e tratado sob a perspectiva de obstáculos pedagógicos, transferindo o peso da 
ausência de conhecimentos prévios para justamente a influência destes 
conhecimentos, os quais interferem diretamente na própria construção do problema 
e que estão impregnados da experiência cotidiana dos estudantes. 
 
Palavras-chave: Matemática. Modelagem. Educação em ciências e matemática. 

 

Introdução 

 

Modelos matemáticos são utilizados nas mais diversas áreas do 

conhecimento; na área das engenharias (LAUDARES, LACHINI, 2005; LIMA, 
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SARAIVA, 2007; FERRUZZI, ALMEIDA, 2013) exemplo típico é o uso em estudos 

técnicos voltados principalmente a  fornecerem condições para determinar as 

operações ótimas de um determinado processo em estudo (planejamento, 

otimização, aperfeiçoamento, diagnóstico de falhas, controle, etc.). 

Biembengut (2009) sinaliza como a modelagem matemática vem ganhando 

espaço, a partir de um mapeamento dos trabalhos realizados em diversos níveis de 

escolaridade, desde suas primeiras propostas. A abordagem de questões reais, do 

âmbito de interesse dos alunos, pode motivar e apoiar a aquisição e compreensão 

de métodos e conteúdos da matemática escolar (BRITO, ALMEIDA, 2005; 

CARREJO, MARSHALL, 2007). 

Um aspecto a ser considerado em atividades de modelagem matemática e 

que requer atenção especial diz respeito à percepção do valor meramente 

instrumental dos conceitos matemáticos, cuja superação pode ocorrer através do 

estabelecimento de relações entre as variáveis modeladas e elementos pertencentes 

à esfera profissional e/ou vivencial dos estudantes (USTRA, USTRA, 2015). 

Na modelagem matemática de qualquer situação ou problema real, pode-se 

compreender uma sequência de etapas de acordo com Bassanezi (2014): 

1. Experimentação: consiste na obtenção dos dados experimentais, 

essenciais no ponto de vista da modelagem matemática. Do ponto de vista do grau 

de confiabilidade, é de grande importância que esses dados tenham um tratamento 

estatístico. 

2. Abstração: momento da formulação do modelo matemático a partir dos 

dados experimentais e da discriminação das variáveis que descrevem a situação em 

estudo. 

3. Resolução: etapa do teste do modelo formulado, ou seja, converte a 

linguagem da sua situação problema em linguagem matemática. Dependendo da 

complexidade na formulação do modelo matemático, torna-se necessário um método 

computacional para a resolução numérica aproximada, sendo essencial para o futuro 

aprimoramento do modelo. 



 
 
 
 
 
 
 

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 

 

4. Validação: processo em que o modelo proposto é aceito ou não, momento 

do confronto entre o modelo juntamente com as hipóteses formuladas na etapa da 

abstração com os dados experimentais. 

5. Modificação: considerando fatores ligados aos dados experimentais, talvez 

seja necessária uma reformulação, análise das hipóteses ou variáveis que não foram 

consideradas e que estejam afetando o modelo. 

Estas etapas permitem uma visão geral do processo de modelagem, 

auxiliando na condução das atividades quer por estudantes, professores e/ou 

demais profissionais envolvidos. 

Atualmente desenvolvemos um projeto de pesquisa mais amplo que visa 

investigar contextos, possibilidades e perspectivas para a modelagem matemática 

em cursos superiores com vistas a favorecer um efetivo aprendizado dos conteúdos 

matemáticos em distintas áreas de formação, especialmente nos cursos de Sistemas 

de Informação, Agronomia e Engenharia Elétrica de uma unidade da UEMG 

localizada no Triângulo Mineiro. 

A perspectiva é de que, ao final deste projeto, possamos caracterizar as 

principais dificuldades dos estudantes relativamente à modelagem matemática, suas 

relações com as áreas de formação, especialmente nos cursos envolvidos e as 

alternativas para superação das mesmas. 

Neste trabalho, analisamos uma atividade de modelagem desenvolvida no 

primeiro semestre de 2016, na disciplina de Cálculo Aplicado à Agronomia, ofertada 

no 3º período (semestre) da grade curricular, turno noturno. 

O curso de Agronomia noturno tem o mesmo projeto Pedagógico do turno 

diurno; pois por questões internas da instituição não foi possível uma adequação do 

curso para as especificidades deste turno. Entretanto, o perfil dos alunos do 3º 

período é totalmente diferenciado dos alunos do curso diurno. Por ser a primeira 

turma do curso noturno, há uma grande porcentagem de alunos mais maduros e que 

trabalham durante o dia, estando ali para acrescentar algo a mais na sua formação 

ou por não estarem satisfeitos na sua atual profissão, diferente dos alunos do diurno, 

cuja maioria terminou recentemente o Ensino Médio. Ressalta-se ainda que parte 

desses alunos do curso noturno é oriunda das cidades vizinhas, tendo um agravante 
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com relação à hora de chegada de muitos ônibus, em torno das 19 horas, sendo que 

as aulas iniciam às 18h10min, estendendo-se até às 22h30min, de segunda-feira a 

sexta-feira; não sendo o bastante, eles ainda têm aula no sábado das 8 às 18 horas. 

A grade curricular do 3º período consta de 10 disciplinas sendo que destas 4 

são de 76 horas/aulas, 4 de 57 horas/aulas e 2 de 38 horas/aulas. Os alunos no 

período considerado já tiveram aulas de Introdução à matemática (primeiro período) 

e noções de cálculo (2º período). A turma considerada tinha 52 alunos. 

Neste contexto e tratando-se de um recorte do trabalho de investigação mais 

amplo, enfatizamos as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes no 

desenvolvimento de uma atividade de modelagem matemática, buscando 

compreender suas implicações didáticas. 

 

Desenvolvimento 

 

A atividade considerada neste trabalho envolve o conteúdo de derivadas 

aplicado ao curso de Agronomia (FERREIRA, 1999). Parte de uma questão que 

relaciona a produção de milho por hectare f(kg/ha) como função da quantidade de 

nitrogênio x(kg/ha). 

 

Quadro 1: Produção de milho em função da quantidade de nitrogênio 

x 
(kg/ha) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

f 
(kg/ha) 

1451,0 1651,8 1816,6 1945,4 2038,2 2095,2 2115,8 2100,6 2049,4 

Fonte: Ferreira (1999). 

 

Os estudantes deveriam determinar a função que descreve esses dados e 

encontrar sua derivada através da definição de limite, explicando através do gráfico 

o significado deste processo. Desta forma estariam obtendo a quantidade de 

nitrogênio que corresponderia à máxima produção de milho, nas condições dadas. 

O desenvolvimento da atividade ocorreu em 4 períodos de aula e, ao final, 

aplicamos um questionário aberto para identificar as principais dificuldades 
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enfrentadas pelos estudantes. As respostas obtidas foram analisadas 

qualitativamente segundo a metodologia de análise de conteúdo (BARDIN, 2011). 

Inicialmente foi tratada a interpretação geométrica do conceito de derivada, 

explorando o conceito de limite. Para alguns alunos a manifestação facial já 

demonstrava a dificuldade que viria pela frente, traduzida em afirmações do tipo “não 

aprendi nada no semestre passado e vou precisar disso agora”. Foi necessário fazer 

um breve comentário de alguns pontos essenciais do conceito de limites, 

aproveitando sua representação gráfica. 

Essa argumentação inicial foi realizada para um exemplo genérico. Como os 

alunos ficaram bastante inseguros, foi utilizado um exemplo da Agronomia, 

enfatizando a interpretação da reta tangente (seu significado), por que ali os alunos 

poderiam perceber o que estava acontecendo, o porquê daquele comportamento e 

suas consequências. Como atividade avaliativa, os mesmo teriam de resolver a 

questão e entregar na próxima aula, na próxima semana. 

Na 4ª aula, pudemos conferir as dificuldades que os estudantes haviam 

encontrado na realização da atividade, poucos esboçando sua resolução até o final. 

A grande dificuldade deles foi com relação a “fazer o quê se não tenho uma 

expressão, tenho somente uma tabela?”; “o que eu faço com esses números?”. 

Apresentaram grande dificuldade em associar os dados com alguma função ou algo 

similar; não tinham a sensibilidade de perceber qualquer relação, inclusive sem 

considerar a representação dos dados no gráfico. A questão foi resolvida de forma 

dialogada com a turma, enfatizando-se uma discussão sobre suas proposições de 

encaminhamento. 

O questionário aberto que constituiu a principal fonte de dados para este 

momento foi respondido por 42 estudantes e contava com duas questões. A primeira 

questão pedia para explicar significado da derivada com as próprias palavras e a 

segunda solicitava o apontamento das dificuldades encontradas para resolver o 

problema. 

Sobre o significado da derivada, as respostas envolveram os aspectos 

indicados na Tabela 1, com suas respectivas frequências: 
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Tabela 1: aspectos centrais na definição de derivada 

Aspecto central Frequência 

Aplicação na área de formação 30 

Taxa de variação 20 

Recurso para solução do problema 1 

Análise gráfica 1 

Fonte: Autoria própria. 

 

Relativamente às dificuldades apontadas pelos estudantes, suas frequências 

relativas estão apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Dificuldades para resolução do problema 

Dificuldade Frequência 

Acompanhamento da resolução completa 22 

Pré-requisitos conceituais (graduação e 
educação básica) 

18 

Interpretação/compreensão do enunciado 13 

Fonte: Autoria própria. 

 

As frequências indicadas nas duas tabelas representam a quantidade de 

vezes que o aspecto foi mencionado nas respostas, com algumas indicando mais de 

um aspecto. 

Abaixo, citamos algumas repostas enfatizando a aplicação na área de 

formação: 

 

A derivada serve, de acordo com a questão, para poder ter a noção da 
eficiência de diferentes quantidades de nitrogênio, como função da 
produtividade do milho por essa adição. (...) é possível fazer o 
dimensionamento da quantidade a ser adicionada que será mais viável, ou 
seja, não correr riscos de optar por quantidade excessiva de nitrogênio, e 
não ter resposta na produção proporcional ao investimento. (Aluno 1) 

(...) serviu para demonstrar a variação (...) nas quantidades necessárias de 
nitrogênio para a produção de milho por hectare. Mostrou através da 
representação no gráfico o que compensaria investir para determinada 
produção. (Aluna 2) 

 

Remetendo ao conceito de derivada enquanto taxa de variação podemos citar 

como exemplo: 
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O significado da derivada na questão resolvida serve para estabelecer e 
entender a relação a qual é existente e predominante na quantidade de 
nitrogênio na produção de milho por hectare. (Aluno 3) 

 

A prevalência para o aspecto aplicado do conceito de derivada nas respostas 

indica uma compreensão mais apropriada por parte dos estudantes, uma vez que 

remete para a contextualização no âmbito de formação profissional e não apenas a 

uma definição formal sem esse vínculo mais efetivo com sua aprendizagem. 

Abaixo, indicamos uma resposta indicando dificuldade no acompanhamento 

de todos os passos da resolução do problema: 

 

Encontrei dificuldade por usar muitas fórmulas e números, fica difícil 
acompanhar a linha de raciocínio para resolver o exercício. (Aluno 4) 

 

A falta de pré-requisitos conceituais também é bastante citada, como indicam 

as respostas abaixo: 

 

Minha maior dificuldade foi na parte mais básica que é na hora de substituir 
na fórmula de definição de limite e na hora de agrupar os termos 
semelhantes e/ou fazer a distributiva e simplificar (matemática mais básica). 
(Aluno 5) 

Não tive um embasamento suficiente no ensino médio, quando fiz (...) não 
foi ensinado 20 % do que estou estudando na faculdade, isso pra mim é a 
maior dificuldade que estou encontrando, não deixando de falar no tempo 
sem estudar. (Aluno 6) 

 

Estas duas principais dificuldades mantém uma estreita relação, pois a 

carência de conhecimentos prévios acaba por impedir a compreensão global do 

processo de resolução, também por dificultar a compreensão dos objetivos do 

problema, aonde se quer chegar. 

Nas manifestações abaixo, a dificuldade concentra-se na interpretação ou 

compreensão do enunciado, impedindo o início do processo de resolução: 

 

Dar início na resolução do exercício, saber como usar os dados e quais os 
procedimentos seriam necessários para resolver toda a questão. (Aluna 7) 

A parte que encontrei dificuldade foi a interpretação do exercício, depois de 
entender, acho até simples resolver o problema. (Aluna 8) 
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Mesmo essa dificuldade que parece estar mais localizada no enunciado pode 

ser compreendida junto às outras duas anteriores enquanto uma dificuldade mais 

ampla de compreender qual é a especificidade do problema e quais os recursos 

matemáticos que podem ser utilizados para buscar sua solução. 

No âmbito da modelagem matemática, compreender essa especificidade 

corresponde à etapa da abstração, ou seja, à própria construção do problema e 

identificação das variáveis envolvidas. Esta construção extrapola a simples 

compreensão do enunciado para situar-se na dimensão dos significados atribuídos à 

situação e aos dados. Através destes significados é que se chegará: 

 

(...) à formulação de problemas com enunciados que devem ser explicitados 
de forma clara, compreensível e operacional. Desta forma, um problema se 
constitui em uma pergunta científica quando explicita a relação entre as 
variáveis ou fatos envolvidos no fenômeno. (BASSANEZI, 2014, p. 28) 

 

Portanto, o que consideramos como uma das principais dificuldades está 

associada ao próprio trabalho científico de compreender e enfrentar um problema 

genuíno. Na perspectiva de Bachelard trata-se de um obstáculo epistemológico, o 

qual pode ser compreendido analisando-se: 

 

(...) as dificuldades das abstrações corretas, assinalando as insuficiências 
dos primeiros intentos, o peso dos primeiros esquemas, ao mesmo tempo 
que destacamos o caráter discursivo da coerência abstrata e essencial que 
nunca logra seu objetivo da primeira vez. E para mostrar melhor que o 
processo de abstração não é uniforme, não titubearemos em empregar às 
vezes um tom polêmico, insistindo sobre o caráter de obstáculo que 
apresenta a experiência, estimada concreta e real, estimada natural e 
imediata. (BACHELARD, 1996, p. 8-9, grifo do autor) 

 

No processo de modelagem, as experiências primeiras e o senso comum 

remetem a obstáculos pedagógicos os quais implicam, ainda na perspectiva de 

Bachelard, em considerar que não se trata essencialmente de transmitir conteúdos e 

conceitos novos, mas, antes, trata-se “de derrubar os obstáculos já sedimentados 

pela vida cotidiana” (BACHELARD, 1996, p. 13). 

Assim, o obstáculo pedagógico é inerente ao próprio ato de aprender, de 

construir o problema e implementar o processo de modelagem. O obstáculo pode: 
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(...) ser considerado um conhecimento, basta reformular a “dificuldade” 
estudada em termos, não da falta de conhecimento, mas de conhecimento 
(falso, incompleto ...) para superá-la, pois a dificuldade mostra-se menos 
resistente. (BORGES, 2007, p. 4) 

 

 

Considerações Finais 

 

As dificuldades identificadas para a modelagem do problema proposto 

remetem a um duplo desafio para os estudantes: compreender de que trata o 

enunciado e identificar quais as possíveis estratégias a serem adotadas. Esses 

impasses vêm sendo encontrados com frequência no trabalho mais amplo que 

estamos desenvolvendo nas práticas de modelagem matemática em cursos 

superiores. 

A utilização de problemas aplicados na área de formação profissional tem 

indicado que a aprendizagem dos conceitos matemáticos envolvidos, como foi a 

derivada no caso relatado, ocorre de forma mais efetiva, pois os envolvidos 

conseguem explicitar os significados envolvidos na maioria das vezes. Entretanto, as 

carências de pré-requisitos conceituais são apontadas pelos próprios estudantes 

como um grave obstáculo mesmo ao início do processo de modelagem. Os 

estudantes não conseguem ter uma visão geral de possíveis estratégias de 

resolução e têm dificuldades mesmo de acompanhar a discussão de soluções 

encaminhada pelo professor em sala de aula. 

Diante deste quadro, uma alternativa promissora é a articulação de problemas 

aplicados à área de formação, em níveis crescentes de complexidade e de forma a 

permitir que alguns conceitos fundamentais sejam aprendidos ou ressignificados, 

preenchendo uma necessidade formativa de estágios anteriores e atendendo às 

especificidades (principalmente de horários) da turma do noturno. 

Por outro lado, o que assume status de dificuldade para a execução de 

atividades de modelagem matemática precisa ser compreendido e tratado sob a 

perspectiva de obstáculos pedagógicos, transferindo o peso da ausência de 

conhecimentos prévios para justamente a influência destes conhecimentos, os quais 
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interferem diretamente na própria construção do problema e que estão impregnados 

da experiência cotidiana dos estudantes. 
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MANGÁ MATEMÁTICO 
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Pesquisa sem apoio financeiro 

Simpósio Temático 03 - Teorias e Práticas Pedagógicas em Educação 

 

Resumo: Este trata de uma pesquisa realizada durante o segundo semestre de 

2016 e o primeiro de 2017, cujo principal objetivo é a produção de um mangá 
matemático. O mesmo tem como objetivos específicos: auxiliar os alunos a 

compreender o teorema de Pitágoras; melhorar a interpretação de texto e leitura de 
textos matemáticos; proporcionar ao pesquisador (futuro docente) técnicas e práticas 

pedagógicas diferentes para ensino-aprendizagem de matemática da matemática 
escolarizada. Esta é uma pesquisa de iniciação científica em que se produziu um 
mangá. Para tanto, pesquisou-se sobre histórias em quadrinhos e softwares de 

produção de mangá. Observa-se que este trabalho está em andamento e espera-se 
trabalhar com o mangá na escola pública no segundo semestre deste ano corrido. 

No que tange a produção do mangá, percebemos que este enriquecedor para o 
graduando, pois possibilitou o entrelaçamento da teoria e prática de textos 
matemáticos. Além disso, temos como intenção que o mangá gere mais interesse 

nas aulas de matemática e possibilite a melhora na interpretação e compreensão de 
textos e conceitos matemáticos, em específico, o teorema de Pitágoras. 

 
Palavras-chave: Leitura e Escrita em Matemática. Mangá. Teorema de Pitágoras. 

 

Introdução 

Há nos dias atuais muitas reflexões com relação às práticas pedagógicas no 

ambiente escolar, na disciplina de Matemática não é diferente. Um obstáculo que as 

práticas pedagógicas nas aulas de matemática enfrentam é que muitos alunos, além 

de apresentar dificuldades com o raciocínio lógico-matemático, apresentam 

dificuldades quanto à intepretação de textos matemáticos – sejam eles com aspecto 

formal, ou com aspecto informal – e esse tipo de dificuldade pode se estender às 

demais disciplinas. 
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Com a intenção de propor práticas que possam resolver ambas as 

dificuldades, optamos por utilizar a leitura e escrita de textos e conceitos 

matemáticos, especificamente o mangá matemático.  

Entendemos que tal metodologia pode melhorar tanto o conhecimento 

matemático dos estudantes, quanto as habilidades relacionadas à leitura e escrita 

dos mesmos.  

Panciera (2007, p. 30) compreende a leitura e escrita como elementos 

essenciais da aprendizagem matemática, evidenciando que a comunicação “inclui a 

fala, a leitura, a escuta e a escrita, é para muitos pesquisadores e educadores 

matemáticos, um benefício de duplo sentido: comunicar para aprender matemática e 

aprender a comunicar matematicamente”. Desse modo, concordamos que o aluno 

quando lê e escreve em matemática, não só pode aprender a se comunicar 

matematicamente, como também aprender os próprios conceitos e objetos 

matemáticos. 

Além das dificuldades ao aprender matemática, o ensino tradicional de “giz e 

quadro” pode não ser atrativo para alguns alunos, com essa observação, vemos o 

motivo do surgimento de tantas práticas diferenciadas, já que como educadores, 

devemos investigar e pesquisar maneiras para contemplar as individualidades dos 

alunos – para que não haja exclusão dentro do ambiente escolar –, e, é esse um dos 

motivos da atual pesquisa.  

Assim, essa pesquisa tem como objetivos: (1) produzir um mangá – material 

paradidático – que possa ensinar conceitos matemáticos, (2) provocar mais 

interesse em aulas de matemática através do uso do material produzido, (3) 

apresentar uma leitura e a escrita de modo diferenciado nas aulas de matemática, 

(4) proporcionar alternativas dentro do ensino de matemática para o pesquisador – 

futuro docente –, tanto com teorias, quanto com práticas, e (5) melhorar a leitura e 

escrita em matemática do pesquisador. 

Este é um trabalho de cunho qualitativo cujo enfoque é a produção de uma 

história em quadrinhos (HQ) no estilo oriental – o Mangá – para o ensino 

aprendizagem de matemática, especificamente o Teorema de Pitágoras. Este 

trabalho iniciou na disciplina de didática da matemática II e passou a fazer parte do 
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projeto de iniciação científica, durante o tempo de vigência do Programa Institucional 

Voluntário de Iniciação Cientifica. 

Percebemos que uma potencialidade deste tipo de atividade é que ao tentar 

solucionar tais dificuldades dos alunos, o pesquisador – futuro docente – adiciona à 

sua prática profissional conhecimentos de teorias pedagógicas, a capacidade de 

refletir sobre a própria prática e aprender meios diferenciados para se ensinar e 

escrever matematicamente.  

 

Fundamentação teórica 

 

Concordamos com Luvison (2011) quando acreditamos que uma das 

possíveis causas para a dificuldade dos alunos de ler e interpretar textos e 

problemas matemáticos é devido à ausência de atividades que envolvam leituras 

matemáticas. 

Nesse sentido, entendemos que o docente precisa estar preparado para se 

comunicar com seus alunos de formas diferentes, se justifica para o pesquisador – 

futuro docente – a produção do mangá uma vez que o mesmo possibilita à ele o 

conhecimento de maneiras diferenciadas de escrever matemática. Dado que na 

formação de professores de matemática se tem maior enfoque em 

 

desenvolver uma prática de ensino em que se destaca a oralidade 
como forma de comunicação. A escrita, quando aparece, apresenta-
se acentuadamente técnica e formal. Essa linguagem, de um lado, 
pode ajudar na sistematização lógica do conhecimento matemático, 
mas, de outro, pouco contribui para a exploração e problematização 
dos conceitos que estão sendo ensinados e aprendidos (FREITAS e 
FIORENTINI. 2008, p. 3). 

 

Na escola é mais comum que os alunos vejam apenas textos com sentido 

de instrução – “faça aquilo”, “calcule isso”, “encontre o x” –, desta maneira podem 

ficar presos a este tipo de leitura e enxergar a leitura e escrita nas aulas de 

matemática apenas como a leitura e a resolução de exercícios. Luvison (2011, p. 27) 

observa que “a linguagem matemática tem-se configurado, nas aulas de Matemática, 

de forma reduzida, voltada exclusivamente para a leitura de enunciados [...]”. 
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Assim, acreditamos que 

 

ler e escrever está além de uma relação entre leitura e resposta, 
tradicionalmente ligada ao fazer matemático. Apropriar-se da linguagem é 

proporcionar momentos em que os alunos comuniquem suas ideias, 
levantem hipóteses e, ao mesmo tempo, relacionem-se com o texto. 
(LUVISON, 2011, p. 30) 
 

O objetivo desse trabalho é proporcionar aos alunos a oportunidade de 

interpretar e de se relacionar com um texto matemático, o Mangá matemático que 

planejamos a produção, uma vez que o mesmo é caracterizado como uma leitura 

diferente das geralmente utilizadas em sala de aula. 

Assim, contamos com o recurso de imagem presente nas histórias em 

quadrinhos para que os alunos/leitores possam se apoiar na imagem tanto para 

compreender o texto quanto para mergulhar na história. E com o texto para que os 

mesmos compreendam o que se passa na história de maneira rápida e sucinta, além 

de provocar nos alunos o exercício de interpretação.  

Araki (2005) observa que tal atividade, os HQ, “motiva e desperta o 

interesse dos alunos pela matemática e permite ao professor apreciar o 

conhecimento matemático dos alunos em contextos informais e criativos”. Deste 

modo, ao usar a leitura no lugar da escrita, esperamos atingir o interesse dos alunos 

pela matemática, apresentar aos mesmos – enquanto leitores do mangá – contextos 

diferentes em que a matemática pode ser encontrada e despertar neles suas 

criatividades.  

Contudo, ainda nos preocupamos com a estética e com o aspecto artístico 

do mangá, pois acreditamos que seja um fator colaborador para atingir o leitor. Araki 

(2005) cita que “as questões visuais, de estética, de escolha de personagens 

poderão constituir-se em um incentivo maior tanto para a produção quanto para a 

leitura”. Foi nessa perspectiva que produzimos o mangá que daremos a conhecer a 

seguir. 
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Produção do Mangá 

 

A produção do Mangá teve como origem a proposta de proporcionar ensino-

aprendizagem de conceitos matemáticos de uma forma diferenciada. Já que a área 

de pesquisa da orientadora é a leitura e escrita nas aulas de matemática, 

procuramos iniciar a elaboração de uma história em quadrinhos (HQ) para o ensino 

de matemática, pelo motivo de ser um objeto que trabalha leitura e escrita, e que 

além de usar textos em seus diálogos, usa imagens que acreditamos ser algo que 

contribuirá para a compreensão do leitor. 

A primeira decisão a ser tomada após a escolha do uso de HQs, foi então a 

de qual tipo de história em quadrinhos, iriamos produzir. Optamos pelo estilo de 

histórias em quadrinhos oriental – os Mangás – pois, além de ser cada vez mais 

comum entre os jovens (público pretendido como leitor do mangá) no Brasil, 

possuem como características exclusivas: personagens mais exploradas fisicamente 

e psicologicamente – que podem possibilitar ao leitor maior imersão na história e 

compreensão da mesma – do que em outros estilos de HQs; e o fato de não precisar 

ser necessariamente colorido, o que nos facilitaria sua criação. E, tanto o 

pesquisador/graduando quanto a orientadora possuem certa afinidade com o gênero 

de Mangás. 

Com o estilo de HQ decidido, foi necessário escolher o conteúdo a ser 

trabalhado. Buscamos por um tema que poderia ser aplicado no cotidiano – ou pelo 

menos fizesse referência à outras possíveis aplicações no cotidiano, por parte dos 

alunos/leitores –, para que o enredo possa ser associado ao dia-dia dos leitores e 

gerar identificação dos mesmos com a história, de modo que, quem lê possa 

aprender e associar o conteúdo ao seu cotidiano. 

O primeiro conteúdo idealizado para estar presente na história foi a 

distância entre dois pontos no espaço. A sua relação com o cotidiano presente no 

enredo foi a partir de uma situação problema, na qual as personagens precisavam 

resgatar um gato – chamado Farkas – da janela de um prédio abandonado. Mas, 

havia um buraco entre a parede que ficava situada a janela e o ponto no qual eles 

estavam. A solução encontrada pelas personagens foi descobrir a distância entre a 

janela e a posição deles com a formula da distância entre dois pontos no sistema de 
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coordenadas com 3 dimensões3. Para então, encontrar uma escada com o tamanho 

suficiente para resgatar o gato preso. 

Mas, devido ao fato deste conteúdo ser pouco abordado nas escolas, 

muitas vezes visto em sala apenas no último ano do ensino médio, foi realizada uma 

adaptação do conteúdo para o Teorema de Pitágoras – que costuma ser trabalhado 

durante o nono ano do ensino fundamental –, uma vez que a equação da distância 

entre dois pontos utiliza do Teorema de Pitágoras para sua dedução4. Desta 

maneira, a situação problema não necessitou ser alterada. 

Após decidido o estilo de HQ, o conteúdo abordado e a forma como o 

mesmo apareceria na história, foi iniciado o desenvolvimento do Mangá. Primeiro, o 

pesquisador leu parcialmente dois livros – “O Teorema do Papagaio” e “O Diabo dos 

Números” – sob a orientação da orientadora, para que pudesse ter um referencial 

quanto a escrita de textos literários e matemáticos na prática. Depois foi iniciado o 

desenvolvimento dos desenhos do mangá – o que consideramos como a parte mais 

difícil, uma vez que a mesma passou por várias etapas –, começando pela sua capa 

e seguindo com o desenvolver da história. 

Na sua primeira versão, os desenhos foram feitos em folhas de papel A4, 

com lápis B2, a folha de A4 foi dividida ao meio (na vertical) no sentido paisagem de 

modo que cada metade seria uma página do Mangá. Como na imagem a seguir: 

                                                 
3 REIS, G. L.; SILVA, V. V.; Geometria Analítica. 2ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 1996. p. 93. 
4 REIS, G. L.; SILVA, V. V.; Geometria Analítica. 2ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 1996. p. 94. 
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Figura 1 - Páginas 1 e 2 do Mangá "O Resgate de Farkas"

 
Fonte: desenho do autor – Tiago –, 2016. 

Foram desenhadas 16 páginas (mais a capa) desse modo. Mas, durante o 

processo de desenho foram encontradas dificuldades para otimizar o tempo e 

terminar o mangá, como por exemplo: estruturar o tamanho dos objetos 

desenhados; a (re)organização dos balões de fala e dos quadros de ação; e a 

dificuldade do próprio pesquisador para desenhar (pois o mesmo não tinha 

experiências artísticas até então). 

Foi quando então optamos por pesquisar maneiras para desenhar no 

computador, de modo que facilitassem todas as dificuldades acima. Encontramos 

um software – Mangá Studio – que tem ferramentas pré-estabelecidas que facilitam 

a organização dos objetos não só de desenho, mas também de uma HQ. Porém, até 

encontrar uma mesa digitalizadora que poderia ser utilizada, foram realizados 

desenhos apenas com mouse e teclado. A evolução dos desenhos da capa do 

mangá com o uso do programa (sem a mesa digitalizadora) podem ser conferidos 

abaixo: 
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Figura 2 - Evolução da capa do Mangá “O Resgate de Farkas”  

 

Fonte: Desenho do autor 

Além das ferramentas auxiliarem em um aspecto mais agradável, foi 

possível notar a evolução dos desenhos ainda realizados no papel com apenas lápis 

e borracha (observar Figura 3). No entanto, quando tivemos acesso à mesa 

digitalizadora, a qualidade dos desenhos evoluiu perceptivelmente (como na Figura 

4). 



 
 
 
 
 

 
 

 CONADE 2017 
 

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

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

ISSN: 1982-0186 
 

Figura 3 – Páginas 13 e 14 do Mangá “O Resgate de Farkas”  

 

Fonte: Desenho do autor 
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Figura 4 - Primeira página do Mangá "O Resgate de Farkas" redesenhada no computador 

 

Fonte: Desenho do autor 
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Resultados parciais e pretendidos 

No momento, a história “O Resgate de Farkas” se encontra praticamente 

finalizado. Observamos que já alcançamos alguns dos objetivos pretendidos. O 

pesquisador obteve uma melhora considerável na sua leitura e escrita de textos 

matemáticos, além de adicionar ao seu conhecimento, práticas e teorias 

diferenciadas para escrever e ensinar de matemática, bem como da capacidade de 

reflexão perante as possíveis metodologias, tudo a partir da leitura de textos e do 

mangá escrito e produzido. 

Uma vez que para alcançar uma escrita em matemática que seja diferente 

da formal utilizada no ambiente acadêmico e conseguir escrever de forma mais 

próxima dos alunos/leitores sem perder a coerência e a clareza acerca dos 

conceitos, foi necessário escrever e alterar a própria escrita para alcançar palavras 

que pudessem ser compreendidas, pois de nada adianta ao escritor escrever algo 

que não seja compreendido por quem lê. 

Outros resultados esperados poderão ser obtidos mais adiante com a 

aplicação do mangá em sala de aula em uma turma do nono ano no segundo 

semestre deste ano. Esperamos durante esta aplicação que ao ler o mangá, os 

alunos/leitores encontrem na história a possibilidade de relacionar os conteúdos 

matemáticos escolares com o seu cotidiano, além de aprender o teorema de 

Pitágoras e conseguir relacioná-lo dentro e fora da escola. 

É esperado também que durante o contato com o mangá, os alunos 

conheçam outro estilo de escrita em matemática, além das geralmente utilizadas em 

sala de aula – que buscam na maioria das vezes apenas instruir os alunos a resolver 

problemas e exercícios. A intenção é fazê-los se interessarem mais pela matemática 

e pelas aulas de matemática, bem como por outras leituras relacionadas à 

matemática ou não. 

 

Considerações Finais 

 

Apresentamos o mangá  produzido a alguns leitores críticos, recebemos 

muitas respostas positivas, sobre a história, das pessoas – alguns colegas do curso 

de matemática – que já tiveram a oportunidade de ler parcialmente o mangá.  
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Evidenciamos que a história pode aproximar os alunos/leitores da disciplina 

de matemática. Assim os mesmos terão a oportunidade de se surpreender com os 

conteúdos matemáticos, e de aprendê-los de maneira diferenciada e possivelmente 

mais leve e descontraída. 

Vale ressaltar que o mangá ainda será estendido com as mesmas 

personagens e, buscaremos adaptar vários conteúdos além do teorema de 

Pitágoras ao cotidiano e ao ambiente das personagens. Pretendemos então criar 

mais histórias para que continuemos a apresentar leituras diferenciadas nas aulas 

de matemática, ensinar cada vez mais conteúdos matemáticos através da leitura, 

mostrar ao aluno/leitor diferentes aplicações da matemática na sua realidade e ainda 

incentivá-lo a buscar aplicações dos conteúdos aprendidos no seu cotidiano. 
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Simpósio Temático 03 - Teorias e Práticas Pedagógicas em Educação  

 

Resumo: Apresentamos resultados de um estudo concluído em 2016, desenvolvido 
por pesquisa bibliográfica, que teve como objetivo geral contribuir para o 
fortalecimento do ensino da matemática nos anos de alfabetização, sendo seus 
objetivos específicos: investigar desafios para ensinar matemática nos anos de 
alfabetização e apontar possibilidades para esse fim. Dos resultados obtidos, 
priorizamos, neste trabalho, o papel do professor polivalente no processo de ensinar 
e aprender matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A discussão inicia 
tratando dos desafios do professor em início de carreira, entre eles transposição 
didática, cultura escolar e condições materiais de trabalho na escola, e prossegue 
abordando particularidades do egresso de Pedagogia, a quem cabe ensinar 
matemática de um modo diferente do que aprendeu como aluno na Educação 
Básica. O exposto sugere que o papel do professor no ensino de matemática dos 
primeiros anos escolares é fundamental para evitar a exclusão precoce do aluno 
dessa área de conhecimento e consiste em mediar a relação entre o aluno e a 
matemática, criando situações que permitam ir além do domínio de procedimentos, 
que tornam a matemática distante da vida cotidiana.  
 
Palavras-chave: Professor polivalente. Ensino Fundamental. Aprendizagem 

matemática.  

 

1 Introdução 

 

Apresentamos uma pesquisa concluída em 2016, realizada em caráter de 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), pelo Curso de Licenciatura em Pedagogia, 

da Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí (REJ), priorizando 

resultados relativos ao papel do professor polivalente na aprendizagem matemática 

dos alunos dos primeiros anos escolares. Os termos “professor polivalente” indicam, 

neste trabalho, profissional egresso de Curso de Pedagogia, que ensina conteúdos 

curriculares de mais de uma área do conhecimento (Português, Matemática, 
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Ciências Naturais etc.) no Ensino Fundamental I, sendo extraídos de Gatti e Barretto 

(2009). 

A motivação para realizar a pesquisa intitulada “Desafios e possibilidades de 

ensinar matemática nos anos de alfabetização” surgiu na época em que 

realizávamos Estágio Curricular Supervisionado e constatamos que a matemática 

era pouco presente na escola de Educação Infantil e ensinada de forma mecânica e 

tradicional nos primeiros anos do Fundamental. Esse motivo levou a adotar a 

matemática como tema dos dois projetos de estágio e, também, do TCC, escrito 

posteriormente. Do estudo empreendido, priorizamos, aqui, o papel do professor 

polivalente no processo de ensinar e aprender matemática. 

A pesquisa teve como objetivo geral contribuir para o fortalecimento do ensino 

da matemática nos anos de alfabetização, sendo seus objetivos específicos: apontar 

desafios para ensinar matemática nos anos de alfabetização; indicar possibilidades 

para o ensino de matemática. 

 Partindo desses objetivos, buscamos responder ao seguinte problema: como 

é e como poderia ser ensinada a matemática nos dois primeiros anos escolares?  

 

2 Referencial teórico 

 

A pesquisa focalizada teve como embasamento teórico pressupostos da 

Educação e da Educação Matemática, além da legislação educacional. Dos estudos 

arrolados, destacamos Passos (2010), que discute a formação inicial e a prática de 

professores que ensinam matemática, com enfoque nas maneiras de realizar esse 

ensino trazendo contribuições para a vida dos alunos, objetivando que eles 

compreendam e transformem a sua realidade. Discute, ainda, o sistema de 

numeração decimal e seus atributos, números e operações matemática e a 

concepção que o professor tem sobre a matemática.  

O papel do professor que ensina a matemática é abordado a partir de Souza 

(2009), Nono e Mizukami (2006), Nacarato, Mengali e Passos (2011) e outros. 

Nono e Mizukami (2006) entendem que as aulas dependem da abordagem de 

ensino adota pelo professor, cabendo a este proporcionar aos alunos diferentes 
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situações de aprendizagem. Outro aspecto para o qual chamam a atenção é a busca 

por qualificação: o professor deve continuar estudando. 

Focalizando modos de ensinar e sua relação com a aprendizagem, Gómez-

Granell (2006) aponta a necessidade de o professor dedicar atenção à linguagem, 

não somente ao conteúdo, pois a matemática tem especificidades que tendem a 

dificultar a compreensão dos alunos, quando tratada isoladamente, sem relação com 

situações próprias do universo social e cultural daqueles que aprendem. Para a 

autora, nesse campo, ainda prevalecem aulas expositivas, quadro-negro, exercícios 

e provas, com a finalidade de testar os conhecimentos dos alunos, sem permitir que 

expressem o que estão pensando em relação ao conteúdo matemático abordado. 

Por sua vez, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática 

(BRASIL,1997) apresentam elementos relacionados ao planejamento das aulas, 

relativos a estratégias metodológicas, conteúdos, objetivos e avaliação. Como o 

nome indica, trata-se de “parâmetros” a serem considerados na construção da 

proposta pedagógica da escola e nas aulas. 

 

3 Metodologia  

 

A investigação foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica, amparada nos 

pressupostos de Marconi e Lakatos (2003) sobre a mesma. Assim, abrangeu os 

seguintes procedimentos metodológicos: busca e seleção de textos relacionados ao 

objeto de estudos, em mídia impressa e digital; leitura de livros, capítulos de livros, 

documentos oficiais, artigos publicados em periódicos nacionais, e outros; produção 

de textos interpretativos, para apreensão e síntese do novo conteúdo; discussão e 

revisão de texto.  

 O estudo foi desenvolvido em três capítulos, intitulados: “A matemática ontem 

e hoje; “A criança nos anos de alfabetização”; “O ensino de Matemática nos dois 

primeiros anos iniciais e na Educação Infantil”. Neste trabalho, priorizamos uma das 

seções do segundo capítulo, denominada “O papel do polivalente no aprendizado 

dos alunos”.  
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4 Resultados e discussão 

 

 Apresentamos resultados relativos ao que diz a literatura educacional sobre 

as dificuldades do professor em inicio de carreira, que ensina matemática, egresso 

de curso de Pedagogia, ao ingressar na escola, passando, em seguida, à formação 

desse profissional. 

Ao focalizar o professor polivalente, referimo-nos ao iniciante, por se tratar de 

um período crucial para a permanência na profissão e por pressupor que as 

dificuldades para o exercício da docência, quando existem, são mais acentuadas 

nesse período. 

Pretendemos chamar a atenção para a formação do professor pedagogo, 

alfabetizador, também conhecido como “polivalente” (GATTI; BARRETTO, 2009), 

dada a singularidade do lugar que ocupa na trajetória escolar do aluno, formação 

investigada, também, de modo aprofundado, por Pimenta et al. (2017). 

  

4.1 Dificuldades do professor em início de carreira 

 

Ao discutir aspectos relacionados ao professor que ensina matemática, 

Nono e Mizukami (2006) destacam que ele carrega conhecimentos da época em que 

era aluno na Educação Básica. 

Por sua vez, Nacarato, Mengali e Passos (2011, p. 124) afirmam que 

 

Há, assim, uma multiplicidade de fatores que interferem no 
desenvolvimento profissional docente. Sabemos que há contextos de 
formação que potencializam o desenvolvimento profissional e outros 
que quase ou nada contribuem. Dentre os fatores favoráveis, 
destacamos: o trabalho compartilhado e colaborativo; as práticas 
investigativas; as práticas coletivas e as reflexivas; e a adoção de 
práticas de formação que possam desencadear a reflexão e, 
consequentemente, o desenvolvimento profissional. 

 

Sobre o ingresso na docência, Nono e Mizukami (2006, p. 384) esclarecem 

que 
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O professor iniciante se vê desarmado e desconcertado ao perceber 
que a prática real do ensino não corresponde aos esquemas ideais 
com os quais ele foi formado. Tais trabalhos apontam que, assim que 
começa a lecionar, o novo professor inicia uma revisão de suas 
atividades e ideais, na tentativa de adaptá-los à dura realidade da 
sala de aula, marcada por uma série de limitações que atuam 
diretamente sobre seu trabalho, dentre as quais a falta de recursos 
materiais e condições adequadas de trabalho, o acúmulo de 
exigências, o aumento da violência nas instituições escolares. 

 

Segundo Nono e Mizukami (2006), há dois grupos de professores, os que 

estão iniciando a carreira profissional, egressos da universidade, e os que já têm 

experiência, que exercem docência há muitos anos. O professor que acaba de 

concluir o curso superior, quando chega à sala de aula da escola pública tende a 

encontrar precariedade quanto aos materiais didáticos, salas de aula cheias de 

alunos, mal iluminadas, mal ventiladas etc. Para ensinar, dispõe de giz e lousa. 

Quando o recém-chegado professor se depara com tal realidade, fica decepcionado 

e frustrado e vislumbra dois caminhos, desistir da docência ou continuar na profissão 

sem entusiasmo. A falta de condições objetivas de trabalho marca a trajetória 

profissional e pode gerar desencanto, a ponto de levar o professor ao extremo de 

ansiar pela aposentadoria. 

As dificuldades em sala de aula desestimulam o professor iniciante. Na 

perspectiva de que o meio age sobre o sujeito, ele tende a se adaptar e a realizar 

seu trabalho de forma mecânica, sem interesse, sem perspectiva de valorização 

profissional, correndo o risco de adoecer pela exposição a conflitos cotidianos 

variados.  

Às dificuldades diárias na escola somam-se às relativas à condição de 

iniciante. Quando o professor chega ao seu campo de atuação cheio de planos, 

imbuído do desejo de mudança, tende a sucumbir e a ceder a práticas instituídas, 

cristalizadas. 

Outra dificuldade é a “transposição didática”, que consiste em tornar 

compreensível e acessível a alunos de determinada faixa etária conhecimentos 

complexos, aprendidos pelo professor no curso de licenciatura. A esse respeito, 

Nono e Mizukami (2006, p. 388) esclarecem que  
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O ensino de conteúdos representa tarefa mais ampla que transmitir 
informações; trata-se de garantir aos alunos acesso aos 
conhecimentos que lhes permitam participar da vida social e 
produtiva e aprendizagens que possibilitem buscar, selecionar, 
produzir, analisar e utilizar tais conhecimentos diante da 
complexidade e diversidade das situações atuais. 

 

Do ponto de vista metodológico, para promover a aprendizagem, o professor 

deve criar situações que permitam aos alunos compreenderem o conteúdo de 

ensino, partindo dos conhecimentos que eles têm sobre o assunto. O saber do 

professor é caracterizado por Nono e Mizukami (2006, p. 388) conforme segue:  

 

Representando uma combinação entre o que sabe sobre a matéria e 
sobre o modo de ensiná-la, o conhecimento pedagógico do conteúdo 
é apontado como um novo tipo de conhecimento da área que é 
desenvolvido pelo professor, ao tentar ensinar um tópico em 
particular a seus alunos. É novo porque é revisto e melhorado pelo 
docente que lança mão de outros tipos de conhecimento para que 
possa ser realmente compreendido pelas crianças. Pressupõe uma 
elaboração pessoal do professor ao confrontar-se com o processo de 
transformar em ensino o conteúdo aprendido durante seu processo 
formativo, incorporando. 

 

Além de o professor ter domínio do conteúdo de ensino e de possíveis 

modos de ensiná-lo aos alunos, conhecimentos, esses, que constituem o que 

Shulman (1986) nomeia “base de conhecimentos para a docência”, é preciso que 

assuma a postura de pesquisador, que busca conhecer o aluno que frequenta suas 

aulas e a realidade de vida dos mesmos, a comunidade em que a escola está 

inserida, entre outros aspectos, diagnosticando melhor o que influencia, positiva e/ou 

negativamente, o aprendizado de seus alunos, as causas dos avanços e retrocessos 

na realização das tarefas propostas (MOYSÉS, 1997).  

Quando o professor conhece o aluno, ele tem condições de contextualizar o 

conhecimento, conferindo sentido e significado ao que está ensinando, permitindo  

que o conhecimento científico, que inclui regras e símbolos, no caso da matemática, 

seja relacionado ao cotidiano. Como exemplo, temos  problemas matemáticos que 

poderiam ser relacionados ao bairro, à cidade, a situações da vida do aluno fora da 

escola, resolvidos oralmente e/ou por escrito. 
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No processo educativo, a busca por um ensino de qualidade passa por 

quatro momentos, segundo Moysés (1997, p. 73):  

 

1°) Contextualizar o ensino de matemática, fazendo com o que o 
aluno perceba o significado de cada operação mental que faz; 2°) 
Levar o aluno a relacionar significados particulares com o sentido 
geral da situação envolvida; 3°) Que nesse processo, se avance para 
a compreensão dos algoritmos envolvidos; 4°) Propiciar meios para 
que o aluno perceba, na prática, possibilidades de aplicação desses 
algoritmos.  

 

4.2 Formação e prática do professor polivalente 

 

 Ao longo do tempo, filósofos discutem o conhecimento matemático, 

concluindo que, para que ele ocorra, é preciso: lógica, intuição, formalização, 

experimentação, falibilidade1, história, cultura, revoluções cientificas. É importante 

pensar como ocorre a aprendizagem, para compreender as dificuldades dos alunos 

nesse processo. A esse respeito, os PCN (BRASIL, 1997, p. 24) pressupõem que  

 

Parte dos problemas referentes ao ensino de Matemática está 
relacionada ao processo de formação do magistério, tanto em 
relação à formação inicial, como à formação continuada. Decorrentes 
dos problemas da formação de professores, as práticas na sala de 
aula tomam por base os livros didáticos, que, infelizmente, são 
muitas vezes de qualidade insatisfatória. A implantação de propostas 
inovadoras, por sua vez, esbarra na falta de uma formação 
profissional qualificada, na existência de concepções pedagógicas 
inadequadas e, ainda, nas restrições ligadas às condições de 
trabalho. 

      

A reflexão sobre a prática pedagógica do professor polivalente passa pelos 

conhecimentos de que dispõe para ensinar matemática. Segundo Passos (2010, p. 

40)  

  

[...] podemos partir do pressuposto de que a formação inicial de 
professores que ensinam matemática é condição necessária para 
que eles tenham condições de desenvolver trabalhos diferenciados 
com o conhecimento matemático na perspectiva de os estudantes 

                                                 
1 De acordo com o dicionário on-line, “falibilidade” tem o significado de qualidade daquilo ou de quem é falível. 

Disponível em: <https://www.priberam.pt/DLPO/falibilidade>. Acessado em: 08 jul. 2017. 
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apropriarem-se significativamente de conceitos, princípios e 
procedimentos matemáticos.  

   

Quando o professor tem domínio do conteúdo de ensino e não concebe a 

matemática como imutável, as chances de o aluno construir uma relação mais 

promissora com a matemática são maiores. Para Passos (2010, p. 22), 

 

Os educadores matemáticos devem ensinar a matemática na 
perspectiva de ela ser apreendida fazendo com que os estudantes 
vivenciem nos seus mais diversos aspectos. [...] Tanto as 
experiências bem sucedidas, quanto aquelas que apresentam 
problemas devem ser objetos de análise e reflexão.  

 

  Como dito, para ensinar, o professor deve conhecer aquele que aprende. 

Quando chega à escola, o aluno traz consigo conhecimentos, pré-concepções, que 

devem ser considerados e tomados como ponto de partida pelo professor, partindo 

da premissa que é a partir deles que o aluno irá aprender algo novo, isto é, 

apreender o novo conhecimento. Conforme salientam os PCN (BRASIL, 1997, p. 

40), 

 

Numa perspectiva de trabalho em que se considere a criança como 
protagonista da construção de sua aprendizagem, o papel do 
professor ganha novas dimensões. Uma faceta desse papel é a de 
organizador da aprendizagem; para desempenhá-la, além de 
conhecer as condições socioculturais, expectativas e competência 
cognitiva dos alunos, precisará escolher o(s) problema(s) que 
possibilita(m) a construção de conceitos/procedimentos e alimentar o 
processo de resolução, sempre tendo em vista os objetivos a que se 
propõe atingir. 

 

O professor que ensina matemática deve priorizar situações que permitam 

ao aluno reformular ideias e expor hipóteses, para isso, pode aproveitar os 

acontecimentos à sua volta e o contexto social do sujeito que aprende. Segundo os 

PCN (BRASIL, 1997, p. 42),  

  

É consensual a ideia de que não existe um caminho que possa ser 
identificado como único e melhor para o ensino de qualquer disciplina 
em particular da matemática. No entanto, conhecer diversas 
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possibilidades de trabalho em sala de aula é fundamental para que o 
professor construa sua prática. 

  

Em matemática, o processo é cumulativo, o conteúdo curricular ensinado 

hoje tende a ser pré-requisito para a aprendizagem de amanhã (PASSOS, 2010). 

Nesse contexto, o papel do professor é fundamental, podendo ser determinante, 

para a inclusão ou a exclusão do aluno nessa área do conhecimento.  

 

5 Considerações finais 

 

Apresentamos uma investigação desenvolvida como Trabalho de Conclusão 

de Curso, por meio de pesquisa bibliográfica. Dos resultados, priorizamos o papel do 

professor polivalente no ensino de matemática nos anos de alfabetização escolar. O 

exposto sugere que esse papel consiste em mediar a relação entre o aluno e a 

matemática, sendo o verbo “mediar” compreendido na perspectiva vygotskyana 

(REGO, 2011), desde o início do período da escolarização, criando situações que 

permitam a compreensão dos conteúdos curriculares dessa área, não apenas o 

domínio de procedimentos que torna a matemática abstrata e sem sentido, distante 

da vida cotidiana do aluno.  

A matemática pode tornar-se ainda mais desafiadora ao professor iniciante, 

egresso de Curso de Pedagogia, pois, além da escassez de conhecimentos 

oriundos da formação inicial para a promoção do ensino nessa área, ele tem que 

lidar com fatores como transposição didática e adaptação à cultura escolar.  

Ao concluir o curso superior, o professor polivalente se vê na iminência de 

ensinar conteúdos curriculares que nem ele próprio sabe ou compreende. Exemplo 

disso é a técnica do “vai um”, da qual já ouviu falar, por ter sido exposto à mesma no 

Ensino Fundamental, na época em que frequentou a Educação Básica como aluno, 

mas não sabe explicar, nem compreende. Se na escola, como aluno, aprendeu 

somente o procedimento matemático e na universidade, como futuro professor, essa 

construção não foi alterada, desconhecerá o princípio subjacente à técnica, e, 

possivelmente, ensinará como aprendeu. 
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Em matemática, ter domínio dos procedimentos é necessário, mas não é 

tudo, a aprendizagem não pode se reduzir à reprodução dos mesmos (GÓMEZ-

GRANELL, 2006), sob pena de não consistir, de fato, em aprendizagem, conforme 

concebida pela abordagem cognitivista (MIZUKAMI, 1986). 
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