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Apresentação

A Unesp desenvolveu no ano de 2009, por meio do Programa Núcleos de Ensino, em 
parceria com 288 escolas públicas estaduais e municipais, 168 projetos que contaram com 
a participação de 434 estudantes bolsistas. Os projetos visaram contribuir com a escola pú-
blica na reflexão sobre algumas de suas questões cruciais e com eventuais encaminhamen-
tos; também, visaram propiciar aos estudantes da Universidade, principalmente dos cursos 
de Licenciatura, oportunidade para melhor refletirem sobre a prática docente, tendo por 
referência a realidade da escola pública.

Os projetos do Programa abordam temáticas diversificadas e envolvem atividades que 
se relacionam ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão universitária gerando ex-
tenso conjunto de informações e de novos conhecimentos, qualificados para subsidiar o 
desenvolvimento de outros trabalhos da área educacional. 

Dos trabalhos que foram realizados em 2009 derivaram os 105 artigos que compõem 
o presente Livro Eletrônico, um aumento de 18% relativamente ao Livro de 2008, e que 
estão distribuídos em 10 eixos temáticos. Os assuntos abordados ora têm caráter mais 
geral ao tratar, por exemplo, das práticas pedagógicas e dos conceitos e metodologias do 
processo de ensino aprendizagem, ora têm caráter mais específico como a educação mate-
mática ou a educação especial.

A Pró-Reitoria de Graduação da Unesp tem procurado, a cada ano, proporcionar as me-
lhores condições para a condução do Programa Núcleos de Ensino, incluindo as trocas de 
experiências entre os participantes dos projetos do próprio Programa, bem como a intera-
ção com docentes e discentes que atuam em trabalhos correlatos, por exemplo, o Programa 
de Institucional de Iniciação à Docência – PIBID. Dessa maneira, esperamos estar contri-
buindo para fortalecer e dar maior efetividade às ações da Unesp no campo da formação de 
professores, que historicamente constitui uma das principais vocações da Instituição.
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A Experimentação Investigativa e a 

Construção de Conceitos: o Experimento da 

Combustão da Vela e Algumas Concepções.

Rodrigo José Cristiano Gazola, Adriano César Mazotti, Camila Schimite Mo-

lero, Carolina Borghi Mendes, Denise Fernandes de Mello, Emilia de Mendon-

ça Rosa Marques, Jandira Liria Biscalquini Talamoni, José Humberto Dias da 

Silva, Karina Barrezzi, Olavo Speranza de Arruda, Silvia Regina Quijadas Aro 

Zuliani. Departamento de Educação – Faculdade de Ciências - Universidade 

Estadual Paulista-Unesp/Bauru - Núcleo de Ensino – PROGRAD.

Resumo: Este trabalho, realizado por um grupo de estudo e pesquisa em prática 
e formação docente, vinculado ao Núcleo de Ensino da Universida-
de Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), teve como 
principal objetivo verificar e comparar, através de uma prática investi-
gativa, as concepções de indivíduos com diferentes níveis de formação, 
acerca da combustão de uma vela em um recipiente fechado. 
Percebeu-se que apesar de intensamente discutidas na literatura cien-
tifica as idéias relacionadas ao experimento em questão permanecem 
ainda muito confusas e repletas de concepções que se distanciam mui-
to do conhecimento dito acadêmico.

Palavras-chave: Concepções, Prática Investigativa, Combustão de uma Vela.

Introdução
O ensino de ciências, no Brasil, não tem recebido o devido apoio das autoridades pú-

blicas, tanto com respeito ao investimento em novos recursos, quanto para a formação 
continuada dos professores que atuam na área.  A principal evidência da falta de atenção 
dispensada à formação na área de ciências neste país é o enorme déficit de docentes de físi-
ca, química, matemática e ciências biológicas, calculado em 200 mil segundo o Ministério 
da Educação (BRASIL, 2010).

Ainda está presente nas instituições de ensino uma metodologia arcaica, que considera 
a mente do aluno como uma tabula rasa que está apenas esperando para ser preenchida.  
Popper, (apud REALE e ANTISERI, 1992), denomina esta noção “observacionismo” 
e considera-a um mito; um mito filosófico porque, na realidade, nós somos uma tabula 
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plena, ou seja, uma superfície repleta de sinais que a tradição ou a evolução cultural nela 
imprimiu. Ao ser tratado como um sujeito desprovido de qualquer conhecimento ou ex-
periência previamente acumulados, como se fosse “uma folha em branco”, o aluno acaba 
perdendo o interesse, o estímulo pela busca pelo conhecimento, pois este lhe é ofertado 
sem exigir-lhe o mínimo esforço, de forma fastidiosa e pouco didática.

 Fica evidente, então, a necessidade de se investir na proposição de metodologias e 
estratégias capazes de proporcionar o desenvolvimento cognitivo do aluno. A experimen-
tação investigativa tem sido considerada por diversos pesquisadores como uma alternativa 
para melhorar e intensificar o papel do aluno nas atividades que visam à ampliação de seus 
conhecimentos (CAÑAL, 1997; ZULIANI, 2009; SUART e MARCONDES, 2008). 
Essa atividade tem como marco central a participação do aluno no processo de construção 
do conhecimento, enquanto ao professor cabe mediar ou facilitar o processo, valorizando 
a participação ativa do estudante na resolução de situações problemáticas, possibilitando-
-lhe predizer respostas, testar hipóteses, argumentar, discutir, buscando a compreensão de 
um conteúdo. De acordo com Barth (1996), o aluno deve ele próprio construir o seu saber. 
Reproduzir um saber não é a mesma coisa que construí-lo. Nesta óptica a responsabilidade 
do professor é transmitir o saber de tal modo que esta construção pessoal seja possível. 
Neste sentido, as práticas interdisciplinares se mostram favoráveis a este propósito.

Experimentação Investigativa e Interdisciplinaridade
De acordo com Canal (1997), o ensino por investigação tem por principal objetivo a 

inserção do aluno como sujeito da aprendizagem, capaz de buscar a construção do conhe-
cimento a partir da necessidade de respostas a questões de seu interesse. O aluno é quem 
almeja as respostas e é ele quem as alcança, sob a orientação do professor, ao contrário dos 
demais métodos de ensino nos quais o aluno é compelido a assimilar conteúdos. Esta pro-
posta mostra, então, uma grande eficácia para o desenvolvimento cognitivo, pois oferece 
ao aluno uma oportunidade de auto-estruturação de seus conhecimentos, por meio da sua 
autonomia e da identificação de seus próprios erros.

A investigação pode ser dirigida através de experimentos de fácil compreensão e que 
não necessitem de estudos muito avançados para permitir o entendimento e a construção 
orientada do conceito envolvido. As atividades investigativas devem ser adaptadas ao nível 
de desenvolvimento dos alunos e favorecer a reflexão dos estudantes sobre a relevância 
da situação, criando, assim, condições para que ocorra um estudo contextualizado. Cabe 
ao professor perceber a importância do processo de planejamento e elaboração de plani-
lhas relativas à atividade experimental proposta, buscando a incorporação de tecnologias, 
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estimulando a emissão de hipóteses como atividade central da investigação científica e 
mostrando a importância da discussão das hipóteses construídas durante a realização da 
atividade cientifica.

Neste contexto, Canal (1997) coloca como princípios da investigação:

a) Desenvolvimento de experiências a partir de problemas ou situações 

ou problema para os alunos.

b) Delimitação e esclarecimento do problema, buscando explicações ou 

hipóteses.

c) Coleta de dados em material bibliográfico ou realização de experi-

mentos.

d) Reelaboração de hipóteses originais.

e) Aplicação e comprovação das idéias elaboradas (CAÑAL, 1997, p. 

48).

Diante da proposta de desenvolvimento de uma atividade experimental investigati-
va, visando à construção coletiva ou à ampliação de conhecimentos relativos a um dado 
conceito, por parte dos sujeitos da aprendizagem, é preciso considerar a importância do 
trabalho interdisciplinar. 

Esta importância está associada ao fato de que um dos princípios que norteia a inter-
disciplinaridade é a participação conjunta de profissionais de diferentes áreas do saber, vi-
sando a uma construção coletiva e ampliada do conhecimento relativo a um dado conceito. 
Segundo Weigert, Villani e Freitas (2005), a interdisciplinaridade prioriza, como proposta 
metodológica, a investigação, para que o aluno possa exercitar sua capacidade de buscar 
informações, respostas, em detrimento do processo de memorização. 

O trabalho interdisciplinar é, portanto, uma atividade realizada em grupo, visto que 
requer o diálogo e a participação ativa dos sujeitos envolvidos no processo, possibilitando 
que ocorra a troca de experiências por estes vivenciadas, bem como dos conhecimentos 
que trazem consigo. Estes também são requisitos necessários ao desenvolvimento do en-
sino por investigação, pois, durante o desenvolvimento de uma atividade experimental 
baseada nesta proposta, é importante e altamente desejável que os participantes possam 
compartilhar experiências e conhecimentos e, portanto, é necessário que tenham liberdade 
para se comunicarem, para se expressarem a respeito de suas observações, dúvidas e hipó-
teses formuladas para explicar um dado fenômeno em estudo. 
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O trabalho em grupo se caracteriza pelo estabelecimento de um compromisso com a 
solidariedade relativa aos objetivos comuns e, levando em conta que todo indivíduo tem 
uma experiência que merece ser transmitida aos demais, possibilita que a soma de expe-
riências resulte num enriquecimento do patrimônio cultural de todos os elementos que o 
constituem (WEIGERT; VILLANI; FREITAS, 2005).

Quando se possibilita que a construção coletiva do conhecimento ocorra desta manei-
ra, à luz de diferentes olhares e levando em conta as diferentes concepções a respeito do 
fenômeno em questão - o que acontece quando o processo de aprendizado conta com a 
participação ativa de sujeitos que trazem experiências e saberes diversos - uma visão mais 
ampliada e um aprendizado significativo poderão ser alcançados, possibilitando a aplica-
ção do conhecimento para a compreensão das questões, em sua complexidade, presentes 
no dia-a-dia dos sujeitos.

Trabalho em um Projeto de Formação Inicial e 
Continuada de Professores
Este trabalho, vinculado ao Núcleo de Ensino da Faculdade de Ciências, UNESP, 

Campus de Bauru, tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento das práticas de ensino 
das diferentes áreas das Licenciaturas envolvidas, ou seja: Química, Matemática, Física, 
Ciências Biológicas e desenvolver oportunidades de formação inicial e continuada a pro-
fessores de Educação Básica destas disciplinas. Tem como base de ação, a implantação de 
atividades de ensino por Investigação Interdisciplinar, uma metodologia funcional, tanto 
no caráter disciplinar quanto no caráter interdisciplinar, na busca de um ensino de ciências 
mais dinâmico e abrangente.

Para criação, articulação e avaliação das atividades do projeto formou-se um grupo de 
trabalho que reuniu docentes da universidade, professores da rede de educação básica, 
estudantes de graduação das áreas de Química, Matemática, Física e Ciências Biológicas. 
O trabalho com as atividades criadas pelo grupo, em uma primeira fase, foi aplicado a 
grupos de professores da rede pública de ensino em um Laboratório de Práticas de Ensino 
preparado dentro do Campus da Universidade. A agenda de encontros foi dividida de tal 
forma que a cada semana um grupo de professores de uma dessas disciplinas era reunido, 
sendo assim, cada disciplina era trabalhada em uma das semanas do mês e ao final de 
quatro semanas, era proposto um dia de encontro de todos os professores das disciplinas 
supracitadas, onde se realizava uma atividade de cunho interdisciplinar. 

Em uma segunda fase do projeto, ainda em realização, outra abordagem foi utilizada. 
Algumas escolas públicas do município foram convidadas a participarem do projeto como 
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anteriormente, porém foi proposto que essa atividade fosse levada até uma das escolas es-
colhidas, durante a realização da Hora de Trabalho Pedagógico Coletiva (HTPC), e então 
trabalhada com professores de diversas disciplinas ao mesmo tempo. 

No final de cada mês, os professores de todas as escolas, são convidados a participar 
juntos na Universidade de uma proposta de atividade a ser construída pelo grupo no re-
ferido laboratório. Este encontro tem por base atividades de estudo e discussões alem de 
construção coletiva de conhecimentos. Relatamos aqui uma das atividades desenvolvidas 
no projeto com o intuito de discutir sua aplicação o ensino e a formação inicial e continu-
ada de professores. 

Uma Proposta de Atividade de Ensino por Investigação
A partir da estruturação do grupo de estudos e pesquisa em formação docente descrito 

anteriormente, foi elaborada uma proposta de atividade experimental investigativa que 
permitisse o trabalho nas diferentes áreas de abrangência do grupo. 

A atividade baseou-se na investigação dos conceitos envolvidos em uma prática expe-
rimental simples, porém com uma grande história, trata-se do experimento em que uma 
vela acesa é coberta por um recipiente. Os primeiros registros de que se tem notícia sobre 
este experimento foram feitos por Filo de Bizâncio (~280-220 a.C.), o experimento tam-
bém foi estudado por vários nomes da literatura científica, como (BIRK e LAWSON, 
1999; LAVOISIER, 1777).

O experimento constitui-se em cobrir, com um copo transparente, uma vela acesa e 
depositada em um prato raso contendo água, conforme detalhado na seqüência abaixo.

Figura 1: (A) Vela fixada no centro de um prato contendo água. (B) Coloca-se um recipiente sobre a vela. (C) Após 
algum tempo a vela se apaga e o nível de água sobe dentro do recipiente.

A observação direta do experimento mostra que: 1) A vela se apaga; 2) A água sobe 
internamente no interior do frasco que cobre a vela. 

Posteriormente a realização do experimento, foram apresentadas algumas questões a 
respeito do ocorrido:
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•	 Por que a vela se apaga?

•	 Por que, ao apagar a vela, a água sobe dentro do copo?

Os sujeitos da pesquisa foram reunidos em grupo de no máximo quatro indivíduos para 
que discutissem e chegassem a um consenso sobre os fenômenos observados de modo que 
fossem geradas respostas para as questões propostas. Após a apresentação das respostas foi 
proposto que cada grupo formulasse um experimento ou situação que argumentasse a fa-
vor de seu raciocínio. O mediador (professor) então deveria conduzir os grupos de forma a 
indicar a validade das propostas formuladas até que se chegasse a um consenso geral sobre 
a natureza dos fenômenos observados, possibilitando durante o caminho a construção de 
conceitos ligados a estes fenômenos.

 A Realização da Pesquisa
A idéia de realização desta pesquisa surgiu durante a observação dos dados gerados 

através da aplicação a atividade proposta no item anterior por professores da universidade e 
estudantes de graduação. Tal atividade foi aplicada e conduzida da mesma forma em três di-
ferentes grupos de sujeitos com o objetivo de verificar em que medida as concepções dos su-
jeitos coincidiram, uma vez que se trata de indivíduos em diferentes níveis de escolarização.

O primeiro grupo era formado por alunos dos 1° e 3° ano do Ensino Médio de uma 
escola pública, localizada em um bairro afastado do centro da cidade de Bauru-SP. O 
segundo grupo de sujeitos era formado por alunos do 5º ano do curso de licenciatura em 
Química de uma universidade pública estadual. Finalmente o terceiro grupo de sujeitos 
era formado por professores da rede pública de ensino de uma escola pública da cidade de 
Bauru-SP.

Coleta e Organização dos Dados
A coleta de dados foi realizada de duas formas, sendo que a primeira delas, aplicada aos 

grupos de alunos do ensino médio e dos cursos de graduação, foi feita através da aplicação 
de um questionamento, que deveria ser respondido de forma escrita, no qual se encon-
travam as questões anteriormente citadas, referentes a atividade experimental . Assim, ao 
escrever, o indivíduo utiliza diversas formas de acesso à realidade, relembrando experiên-
cias e organizando-as de maneira estruturada. Além disso, é oferecida a oportunidade de 
auto-avaliar a evolução e o desenvolvimento dos pensamentos (ZABALZA, 1994). Com 
relação aos professores da rede pública, a coleta de dados foi feita através de gravação em 
vídeo, durante a realização da atividade.
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 Quanto à metodologia de análise dos dados gerados nos instrumentos de coleta, as 
etapas utilizadas podem ser assim descritas:

a. Leitura inicial das respostas, embora ainda sem anotações ou observações, apenas 
para que se tivesse uma idéia geral da linha de pensamento seguida pelos sujeitos.  
Esta leitura permitiu a construção de um esquema orientador que dá destaque aos 
princípios mais importantes presentes no texto, não perdendo, entretanto, a visão 
geral do mesmo. Na pesquisa qualitativa, esta primeira etapa possibilita que sejam 
isoladas as características a serem posteriormente classificadas a fim de permitir a 
formulação das categorias de análise.

b. Segunda leitura das respostas, com o cuidado de proceder a anotação das categorias 
em cada um deles, a fim de delimitar as representações e os dados relevantes a elas 
associados.

c. Leitura e extração de textos característicos, associados às categorias estabelecidas.

d. Análise qualitativa dos dados.

A seguir apresentamos o quadro 1 com trechos das respostas às duas questões iniciais 
apresentadas aos sujeitos, ou seja, “Porque a vela apaga?”  e “Porque a água sobe o recipien-
te?”, organizadas em algumas categorias e número de vezes que aparecem.

Questão Categorias
Exemplo de resposta

Alunos do ensino médio (EM), Alu-
nos de graduação (G) e Professores 

(P).

Nível de esco-
laridade (nº de 

respostas)

Por que a vela 
apaga?

O oxigênio 
do recipiente 

acaba.

“Por que o oxigênio acaba e ela precisa 
dele para permanecer acesa, pois ela 

consome o oxigênio lá presente.” (EM)

1º ano E.M. (3)
3º ano E.M. (2)
Graduação   (0)
Professores (5)

Camadas de 
oxigênio perto 

da chama.

“Porque dentro do local (copo) contém 
várias camadas de oxigênio, então a 
cada tamanho de vela é uma camada 

de oxigênio que queima, ao terminar a 
queima a vela se apaga.”(EM)

1º ano E.M. (0)
3º ano E.M. (2)
Graduação   (0)
Professores (0)

CO2 gerado 
na combustão 

sufoca a chama.

“A vela no interior do copo apaga 
porque durante a combustão uma parte 
do oxigênio se converte em gás carbô-
nico. O CO2 formado é mais denso 
que o O2 presente, e portanto fica 

na parte superior do recipiente, e por 
não ser comburente não alimentará a 

chama.”(G)

1º ano E.M. (0)
3º ano E.M. (0)
Graduação   (3)
Professores (2)
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Por que o 
nível de água 
sobe dentro 

do recipiente?

Água sobe em 
decorrência 

da corrente de 
convecção.

“...paralelo a isso, observa-se corrente 
de convecção, igualando as pressões 

interior e exterior e consequentemente 
ocorre a iminência da água.”(G)

1º ano E.M. (0)
3º ano E.M. (0)
Graduação   (2)
Professores (0)

A água ocupa o 
lugar do Oxi-
gênio que foi 
“queimado”.

“A vela apaga, depois a água sobe, por-
que o oxigênio acabou e entrou a água 

no lugar do oxigênio.”(EM)

1º ano E.M. (3)
3º ano E.M. (4)
Graduação   (0)
Professores (2)

Outros “Pela formação de correntes de convec-
ção (subida do CO2) há “atração” da 
água que também subirá, ate o mo-

mento em que as pressões ( internas e 
externas) se equiparem.”(G)
“...a umidade, tem vapor, tem 

umidade.”(P)

1º ano E.M. (3)
3º ano E.M. (4)
Graduação   (1)
Professores (3)

Quadro 1: Dados sobre as concepções de alunos e docentes a cerca do experimento realizado.

Resultados e Discussão
Em relação à questão inicial percebe-se que apenas os graduandos não afirmam cate-

goricamente que a vela apaga, pois o oxigênio do recipiente acaba. Diversos autores têm 
apresentado resultados onde a maioria dos sujeitos pesquisados apresenta a concepção 
de que o oxigênio acaba (BIRK e LAWSON, 1999; GALIAZZI, 2005; LAVOISIER, 
1777). Parece-nos que apesar de intensamente discutidas na literatura cientifica as idéias 
relacionadas à combustão permanecem ainda muito confusas e repletas de concepções que 
se distanciam muito do conhecimento dito acadêmico.

Livros didáticos ainda apresentam erros relacionados às explicações a respeito da com-
bustão da vela. Por outro lado percebemos também que este experimento é usado pelos 
professores, principalmente, os do primeiro ciclo da educação básica, para desenvolver o 
conceito de combustão, e nem sempre as discussões se dão com base nas explicações cien-
tíficas adequadas para o fenômeno. Percebe-se que tanto professores quanto alunos têm 
grande dificuldade em compreender que a combustão da vela está associada à combustão 
da parafina. Não é fácil para nenhum dos grupos, perceber de imediato que há necessidade 
de produzir as mudanças de estado físico da parafina, primeiramente do estado sólido ao 
líquido e deste ao gasoso para que finalmente possa ser utilizada para alimentar a chama. 
Todos os grupos (alunos de ensino médio, graduandos e professores da educação básica), 
demoram a compreender que o pavio é apenas o suporte para a chama e tem como função 
principal facilitar o processo.

 Duas aplicações, entretanto nos chamam atenção. A primeira por se aproximar de 
uma explicação mais adequada, supõe que a chama da vela se apaga, pois o CO2 gerado 
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na combustão age como “extintor” da chama. Na concepção dos graduandos e de alguns 
professores, o CO2 forma uma camada em torno da chama, apagando-a. Entretanto os 
alunos de graduação indicam erroneamente que o CO2 é mais denso que o O2 e por este 
motivo “fica na parte superior do recipiente”. Os graduandos não fazem menção à tempe-
ratura do CO2 gerado a combustão, temperatura essa grande, faz com que sua densidade 
diminua, provocado assim, correntes de convecção no interior do frasco. Parece-nos que a 
justificativa dada se contrapõe à indicação feita pelos sujeitos.

Isso nos remete à outra explicação proposta apenas por alunos do ensino médio, de que 
há no frasco várias camadas contendo oxigênio e que segundo eles, vão sendo queimadas 
quando colocamos no frasco mais de uma vela com tamanhos diferentes, conforme ilus-
trado na figura 1, de autoria dos estudantes. 

Figura 1: Desenho de concepção de um estudante do 3º ano do ensino médio acerca do experimento em questão

GALIAZZI (2005) relata um experimento onde são colocadas três velas de mesmo 
tamanho e elas se apagam ao mesmo tempo. Em nossa atividade com os alunos do tercei-
ro ano do ensino médio, foi sugerido, pelos alunos, que colocássemos 3 velas juntas, e ao 
observarem que estas se apagaram ao mesmo tempo,  sugeriram o experimento relatado 
acima, com três velas de tamanhos diferentes. As velas se apagam na seqüência da maior 
para a menor o que pode ter gerado o desenho. Assim parece-nos que a conclusão apre-
sentada pelos alunos está diretamente ligada à elaboração do aparato experimental. 

A idéia de corrente de convecção surge somente na resposta da segunda questão e ape-
nas em parte dos alunos de graduação. Estes afirmam que a água sobe no frasco porque a 
partir da formação das correntes de convecção as pressões, interna e externa, se igualam. 
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Apesar de introduzir a idéia de corrente de convecção, equivocadamente se atribui a ela, 
o equilíbrio da pressão do sistema. Torna-se necessário uma problematização mais ela-
borada, para que os graduandos passem a considerar o que acontece na combustão e nos 
produtos formados durante o fenômeno.

Para os professores de educação Básica e os alunos de ensino médio, a água ocupa o lu-
gar do oxigênio utilizado na combustão. É interessante notar que se o mediador do expe-
rimento (no caso, os autores deste trabalho), não utilizarem outras questões, que os façam 
refletir sobre os fenômenos observados, os sujeitos assumem sua concepção como adequa-
da e não se interessam pela busca de explicações mais elaboradas. Na proposta investiga-
tiva, todos os pesquisadores indicam necessidade de uma atuação efetiva do professor na 
mediação da aprendizagem. Essa mediação se traduz de maneira clara, no questionamento 
constante, que este pode oferecer aos alunos a fim de fazer com que suas concepções evo-
luam de maneira fundamentada. 

Outro ponto a se analisar foi a atitude dos professores em relação aos experimentos. 
Antes da execução do experimento, ao serem apresentados à proposta investigativa al-
guns docentes manifestaram dúvida sobre a efetividade da proposta, pois “muito já havia 
sido tentado sem resultados satisfatórios”. Entretanto, ao participarem do experimento 
na condição de estudantes, os professores mostraram um envolvimento e um interesse 
destacados. Ao final, houve praticamente consenso de que a prática iria promover o envol-
vimento dos estudantes na investigação e seria uma boa ferramenta para motivá-los para o 
aprofundamento dos estudos em diferentes conceitos envolvidos no experimento.   

Há um contraste em relação à visão dos estudantes de licenciatura. Estes parecem mais 
conscientes da necessidade de experimentos e práticas que motivem o envolvimento do 
estudante, e a postura de uma parcela significativa dos professores. Isso certamente resulta 
de experiências vivenciadas pelos professores, e pelas dificuldades em se levar uma pro-
posta de ensino com alto grau de envolvimento dos alunos para situações práticas. Essa 
aproximação entre alunos de graduação, professores mais experientes e docentes, mostrou-
-se frutífera em vários aspectos.

Os professores da rede pública e os alunos do ensino médio apresentam, aparentemen-
te, as mesmas concepções. Apesar dos alunos de graduação apresentarem uma concepção 
um pouco mais elaborada, não é possível garantir que eles a utilizarão em situação de 
ensino. Mesmo pessoas com uma cultura científica bem desenvolvida mantêm concep-
ções espontâneas de senso comum sobre fenômenos físicos e químicos quando inquiridas. 
Assim parece que as atividades elaboradas e aplicadas a estes diferentes grupos podem ser 
muito úteis tanto para o processo formativo, quanto para a aplicação ao ensino de concei-
tos específicos na educação básica.
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Considerações Finais
Ao utilizar a experimentação investigativa foi possível uma imediata verificação dos 

conceitos prévios e das concepções dos sujeitos a respeito dos fenômenos observados. 
Percebe-se claramente a dificuldade de todos os envolvidos em formular explicações. Em 
todos os níveis, estas concepções apresentam-se incompletas e inadequadas indicando que 
apesar de terem passado por diferentes etapas na educação formal, há uma lacuna de 
aprendizagem, onde predominam explicações pouco elaboradas e na maioria das vezes 
distantes da cientificamente aceita.

Percebe-se, entretanto que a maneira como o experimento é conduzido pode ser a 
responsável por estas defasagens, mas o trabalho realizado com este grupo não nos parece 
suficiente para diagnosticar onde estes conceitos são adquiridos e qual a influência do 
ensino formal em sua construção. Assim acreditamos que esta possa ser uma investigação 
de interesse uma vez que permitirá obter dados capazes de indicar onde devemos atuar 
enquanto formadores de professores. Este levantamento possibilita também ao professor 
uma melhor adequação em sua forma de trabalho com cada turma, produzindo melhores 
resultados no que diz respeito à aprendizagem e compreensão dos sujeitos. 

Entretanto, a análise dos resultados obtidos até o momento nos permitiu a formulação 
de dois questionamentos principais, que deverão ser alvo de futuras investigações durante 
esta pesquisa:

•	 Em qual momento da vida acadêmica do aluno se dá a formação dos conceitos aqui 
discutidos?

•	 Qual é o papel do professor na formação desses conceitos?
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Resumo: Desde 2003 são desenvolvidos projetos Núcleo de Ensino, com propos-
tas de formação em conteúdos disciplinares de Ciências, na E.E. An-
tonio Marin Cruz da cidade de Marinópolis– SP. O presente artigo se 
refere aos trabalhos realizados no desenvolvimento do projeto Núcleo 
de Ensino com desenvolvimento de atividades teóricas e experimentais 
a partir do conceito de luz e as interações luz/matéria como reflexão, 
refração, fotossíntese entre outros. Basicamente, foram trabalhados con-
teúdos de diferentes componentes curriculares de forma contextualizada 
e interdisciplinar na medida do possível, incluindo apresentações exposi-
tivas, aos alunos e professores da escola, com projeto e desenvolvimento 
de um telescópio de espelho, palestras sobre o olho humano e introdução 
à astronomia, oficina de observações noturnas de alguns corpos celestes e 
estudo da interação luz-matéria em processos de fotossíntese. Os resul-
tados foram bons e, embora em uma experiência os resultados esperados 
não tenham sido alcançados como previstos pelos modelos consensu-
ais, não significaram prejuízos. Pelo contrário, propiciou mais condições 
para a aprendizagem através das análises de eventuais erros cometidos, 
dificuldades experimentais e discussão de possíveis soluções.

Palavras-chave: luz, matéria, imagem, fotossíntese.

1. Introdução
O conteúdo de óptica, tradicionalmente, não é trabalhado em nível desejável, por di-

versos motivos, na estrutura curricular da educação básica. Assim, o projeto foi proposto à 
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EE Antonio Marin Cruz, não somente para apresentar o tema óptica de forma curricular, 
mas envolvendo componentes motivadores para a aprendizagem.

Tratou-se de um projeto com atividades teóricas experimentais para alunos e professo-
res da escola, com foco na formação continuada de professores de ciências e, por extensão, 
aos professores das outros componentes curriculares, desenvolvendo complementarmente 
uma proposta pedagógica de um modelo alternativo de avaliação escolar. 

O tema gerador foi a luz, trabalhando conceitos abordados em contextos teóricos e 
experimentais, transcendendo as fronteiras disciplinares da Física. Os estudos abordaram 
diversas formas de interação luz/matéria, como a reflexão, a refração e a fotossíntese.

A principal preocupação da coordenação e de seus colaboradores foi de envolver os 
professores, bolsistas e alunos em processos investigativos de conceitos científicos, consi-
derados fundamentos da educação em atividades de ensino-aprendizagem, inicialmente 
com alunos da primeira série do ensino médio e, nos anos seguintes, estendidas às demais 
séries do Ensino Médio e Fundamental da escola. Nos trabalhos de pesquisa, nesta fase 
inicial, a ênfase maior foram os estudos das reações dos alunos e professores em ativi-
dades de aprendizagem, processos estes não convencionais e tradicionais, como as aulas 
expositivas seguidas de avaliação somativa. Os alunos foram orientados para as práticas 
de aquisição de conhecimentos de forma significativa e investigativa, promovendo sempre 
que possível, a “práxis” em conteúdos multidisciplinares neste projeto, envolvendo a luz e 
as experiências em óptica.

Foram trabalhados conceitos e definições consensuais, utilizando as observações e in-
vestigações das manifestações, muitas vezes fantásticas e observáveis, deste fenômeno na-
tural que é a luz, e as suas interações com matéria em geral, como plantas, os diferentes 
tipos de espelhos, lentes, corpos negros e coloridos, entre outros, que surgiram como de 
interesse para um aluno, ou grupos de alunos, de acordo com o seu meio ambiente e co-
nhecimento espontâneo.

Os tópicos, inicialmente propostos pela coordenação, foram ajustados durante o desen-
volvimento do projeto de acordo com interesse do momento ou sugeridos pelos bolsistas, 
ou ainda, pelos professores e alunos da escola. 

Os alunos foram orientados para realizar as pesquisas individuais e em grupos, desen-
volver as competências e habilidades, envolvê-los na aprendizagem, reservando-se sempre 
espaços e tempo para manifestações e apresentações, nem sempre em situações formais 
como seminários, mas em manifestações espontâneas que foram observados e registrados 
pelos bolsistas.
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2. Metodologia
O desenvolvimento incluiu o “condenado” processo de aulas expositivas, com apresen-

tação de materiais de vídeo, palestras, seminários e orientações em forma de oficinas para 
oferecer aos alunos um mínimo de “background” para que a partir deste, tenham auto-
nomia para a sua aprendizagem. Esse suporte coloca o estudante da educação básica em 
contato com a experiência.  

Por outro lado, em iniciativas, seja de bolsistas, professores e alunos, a coordenação sem-
pre se preocupou em preservar a todos, de forma a nunca inibi-los e, sempre que possível, 
deu aos autores das iniciativas total apoio, mesmo que sejam detectadas incorreções, ou 
mesmo erros, desde que os envolvidos não corressem riscos à sua integridade, como o caso 
de trabalhos com a rede elétrica de 110 V, por exemplo. Cada erro foi aproveitado como 
ponto de partida para a aprendizagem de modelos consensuais e também em análise de prá-
ticas e de lógicas experimentais, mas nunca para depreciar o autor ou autores das sugestões.

Um exemplo concreto de equívoco experimental aconteceu quando a experiência para 
estudo da interação luz/plantas apresentou resultados não conclusivos em sua experimen-
tação: os alunos tomaram iniciativas para tentar resolver os problemas técnicos da experi-
ência, sem consultar nenhuma das partes envolvidas no projeto. De certo, como não afeta-
ria a integridade física deles, foi preservada a liberdade de buscar soluções com autonomia. 
Somente foram alertados quanto ao risco de trabalhar com o sistema elétrico do arranjo 
experimental com a utilização da rede elétrica de 120,0 V. 

A complexidade dos conteúdos abordados no desenvolvimento deste projeto não foi 
evitada, pois, em muitas ocasiões, na tentativa de simplificar conceitos complexos, pode-
mos ensinar conceitos errados ou complicamos a sua compreensão mais do que o faci-
litamos (MORIN, 2003). Consideramos mal menor o complexo não aprendido do que 
aprender errado. Foi o caso do projeto e construção de um telescópio óptico de espelho 
que envolve complexidade de conceitos e de aplicações técnicas da Engenharia.

Para fechar estas atividades, os alunos, em grupos, sob supervisão de nossos bolsistas, 
elaboraram textos sobre diferentes conteúdos e os apresentaram em forma de seminários 
para professores, colegas e gestores da escola. Somente um grupo de seis não concluiu a 
tarefa devido a motivos inerentes às reações humanas normais.

2.1. Conteúdos trabalhados e equipamentos construídos

A ciência da óptica, trabalhada em geral no ensino básico formal, quando muito, res-
tringe-se aos aspectos geométricos de feixes de luz em alguns fenômenos mais simples 
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como a reflexão (espelhos) e a refração (lentes), por falta de qualificação de professores e/
ou de equipamentos e de infra-estrutura nas escolas públicas de ensino básico. 

Pelo projeto, a escola desenvolveu trabalhos com alunos e professores na construção de 
um telescópio, estudando conceitos básicos sobre formação de imagens como em filmes 
de emulsão fotográfica (câmaras antigas) e em gravação digital de imagens (câmaras mo-
dernas) e as relações com o olho humano. 

A proposta com abordagens teóricas e experimentais, envolvendo luz, teve por objetivo 
buscar novas perspectivas para o processo de ensino aprendizagem, sem eliminar por com-
pleto as apresentações expositivas.

2.1.1. O telescópio

Foi projetado e construído um telescópio de espelho de 180,0 mm com envolvimento 
de um bolsista da área de exatas da UNESP e grupos de alunos voluntários e professores 
da escola, ficando o equipamento concluído à disposição da comunidade da E. E. Prof. 
Antônio Marin Cruz – Marinópolis – SP (imagem fotográfica da Figura 1).

FIGURA 1. Três alunos apresentam (com devidas autorizações dos pais) o telescópio que leva o nome da escola. A 
lente principal do telescópio tem diâmetro φ = 180,0 mm, distância focal f = 1,0 m. A ocular fica aproximadamente na 

extremidade superior junto ao espelho 45o (foto publicado com autorização dos pais destes alunos).

Este telescópio, como produto inicial de professores e alunos desta escola, poderá, em 
curto prazo, servir para fins de aprendizagem dos alunos em geral, não somente para os 
alunos inicialmente envolvidos no desenvolvimento deste projeto.  Também foram de-
senvolvidas oficinas de observações de corpos celestes em uma noite, orientadas por um 
astrônomo amador de Ilha Solteira e, posteriormente, para a comunidade escolar, pelos 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
A

b
o

rd
ag

ens Interd
iscip

linares d
a Luz em

 E
nsino

...
59

próprios alunos e professores participantes do projeto. Além disso, o telescópio poderá ser 
utilizado em ações de integração da escola com os pais de alunos e pessoas da comunidade 
local em geral, principalmente em atividades de observação de alguns corpos celestes e 
estudo de tópicos de astronomia como o movimento relativo e as fases da Lua observados 
da Terra. Também foi sugerido por dirigentes da Diretoria Regional de Ensino que, even-
tualmente, poderiam promover futuras atividades integradas com outras escolas da região 
com utilização do telescópio. 

Para a coordenação, o telescópio não foi um projeto em si mesmo, mas se tratou de um 
instrumento gerador de ações escolares e comunitárias para criação de grupos acadêmicos 
para a aprendizagem, envolvendo alunos, professores, direção e funcionários da escola. 
Na realidade, já existe um trabalho neste sentido sendo desenvolvido por um engenheiro 
agrônomo, ex-aluno da escola, que enfoca as atividades rurais sustentadas para agricultores 
com participação de alunos da escola, desenvolvendo uma educação não formal, enfatizan-
do a importância das medidas de preservação ambiental.

2.1.2. Estudos da luz, a interação luz/matéria e o olho humano

Inicialmente foram apresentados materiais de vídeo tratando, sobretudo, da natureza 
da luz e das suas cores, em contraste às cores de pigmentos. Foram no total quatro sessões, 
incluindo o intrigante tema: “Por que as plantas se curvam para a luz?”.

Também foi apresentada, não somente para alunos e professores da escola, mas aberta à 
comunidade uma palestra intitulada: “O olho humano, seus defeitos e doenças”, proferida 
pelo médico oftalmologista Dr. Dílson César Moreira Jacobucci.

Para a fase final do desenvolvimento do projeto, os alunos foram divididos em cinco 
grupos para a preparação e apresentação de temas específicos da mecânica e da óptica do 
telescópio, incluindo o papel do olho humano, em forma de seminários. Os temas tra-
balhados pelos grupos de alunos e posteriormente apresentados em seminários por eles 
foram: 1. conjuntos de lentes de um telescópio, 2. estabilidade num telescópio, 3. graus 
de liberdade mecânica do corpo do telescópio; 4. defeitos da visão e 5. como corrigir os 
defeitos da visão. Exceto um grupo, todos os outros cumpriram com suas tarefas e, após 
as apresentações dos respectivos seminários, foi feita uma avaliação pelos próprios alunos, 
não no sentido tradicional da avaliação escolar, mas uma avaliação para fins de manifestar 
a satisfação em participar e para consolidação de conhecimentos dos conteúdos abordados.

2.1.3. Introdução à astromia e oficina para montagem e operação de um telescópio

Uma palestra sobre Introdução à astronomia foi proferida pelo Sr. Mário Pinto Car-
neiro Junior que também aplicou uma oficina de montagem, operação e cuidados básicos 
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de instrumentação, sendo as atividades concluídas com algumas observações astronômi-
cas, embora um pouco prejudicadas pelas condições de visibilidade do céu naquela noite 
em especial. Atualmente, o telescópio está permanentemente à disposição da escola para 
interessados em geral. A responsabilidade pela conservação e operação do equipamento 
em observações astronômicas e as explicações que se fizerem necessárias, cabem principal-
mente aos alunos para que possam adquirir autonomia em relação à Universidade, apesar 
das dificuldades iniciais inerentes a este tipo de atividade.

2.1.4. Uma abordagem interdisciplinar da luz: a interação luz/plantas

A escola também desenvolveu trabalhos experimentais para aprender um processo de 
pesquisa científica simples: descobrir qual (quais) é (são) a(s) cor (es) da luz que uma plan-
ta aproveita para realizar a fotossíntese. Esta prática, embora muito complexa, foi melhor 
do que trabalhar a aprendizagem a partir de modelos simplificados (MORIN, 2003). 

Para esta atividade específica, foram construídos sistemas (imagem fotográfica da Fi-
gura 2) que permitiram criar micro-ambientes com luz colorida (vermelha, amarela, verde 
e azul), cada ambiente com diferentes cores, para cultura de plantas e pesquisar as suas 
respostas aos diferentes tratamentos, incluído desde a completa ausência de luz ao banho 
de luz branca (ver Figura 2). Aos professores da escola, com participação de um bolsista 
da área biológica (aluna de Licenciatura em Ciências Biológica da FE-UNESP, Campus 
de Ilha Solteira) coube o trabalho de mediar a aprendizagem e as ações dos alunos na 
busca de respostas científicas a partir dos diferentes resultados verificados em plantas sob 
este tratamento. Entretanto, nas primeiras experiências, os resultados não foram os espe-
rados, com as plantas sendo totalmente e igualmente degradadas em todos os ambientes 
por deficiência de intensidade luminosa e ventilação. Porém, eles, sem desanimar, busca-
ram respostas às suas perguntas, com autonomia, e executaram ajustes nos sistemas que 
eles julgaram necessários montando os arranjos experimentais num ambiente aberto para 
aproveitar a luz solar provendo cada micro-clima com filtros de cor. Porém novamente, a 
tentativa não permitiu obter respostas conclusivas das plantas em estudo devido às condi-
ções climáticas e vento que danificaram os arranjos experimentais. 

Entretanto, apesar do malogro experimental, a vivência garantiu, aos alunos e professo-
res, uma compreensão, além de conceitos de processos de experimentação, uma nova atitu-
de do grupo diante dos problemas experimentais surgidos, alcançando o objetivo principal 
do projeto: como motivar os alunos a aprender e, para os professores, desenvolver uma 
percepção do que significa mediar a aprendizagem dos alunos. 
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Figura 2. Os conjuntos de micro-ambientes artificiais em ambiente fechado para estudo da influência das cores da luz 
no desenvolvimento de plantas. O vaso superior (tampo) contém uma lâmpada de cor acionada por um “timer” ajustado 

para oito horas de iluminação intercalada com 16 horas de ausência de luz.

2.1.5. O conceito ondulatório da luz

Quando se diz que a luz se comporta como onda (além do seu comportamento como 
partícula - fóton), os conceitos como comprimento de onda, período, amplitude e fre-
qüência de oscilação, foram estudados, teoricamente em livros didáticos tradicionais 
(HALLIDAY, et al, 2002) e também com experiências realizadas com um pêndulo sim-
ples para estabelecer uma analogia entre os conceitos de mecânica de oscilações e ondas 
eletromagnéticas.

Com o pêndulo simples, duas experiências básicas foram realizadas: 1. determinar o 
período de oscilação variando a massa e mantendo o comprimento constante; 2. determi-
nação do período de oscilação variando o comprimento e mantendo a massa constante. Os 
resultados experimentais estão representados nos gráficos das figuras 3 e 4.

Na Figura 3, a investigação feita pelos alunos sobre a influência do comprimento L 
de um pêndulo simples no seu período T de oscilação pode ser compreendida pela curva 
parabólica obtida no gráfico de período T em função do comprimento L.
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Figura 3. Gráfico do período T (em segundos) em função do comprimento L (medido em metros) obtido por um grupo 
de alunos que estabelece uma relação parabólica que pode ser confirmada pela equação 1.

g
L2T π=  (1)

onde g é a aceleração da gravidade.

Por outro lado, o gráfico da Figura 4 mostra que o período T não depende da massa M, 
fato este que os alunos puderam confirmar pela teoria de oscilação de um pêndulo simples 
pela mesma equação 1.

Figura 4. Gráfico do período T (em segundos) em função da massa M (em gramas) obtido por um grupo de alunos que 
permite verificar que o período não depende da massa conforme pode ser confirmada pela equação 1.

Estes estudos experimentais, com arranjo mecânico com oscilações, foram introduzidos 
mesmo que não previstas na proposta original em função das dificuldades de se compre-
ender aspectos ondulatórios da luz. A experiência foi útil para que alunos desenvolvessem 
conceitos como o da freqüência e período de oscilação e fazer uma correlação com fenô-
menos não perceptíveis ao olho humano normal que vê a luz, mas não as oscilações de uma 
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onda eletromagnética. Somente depois foram introduzidos aos fenômenos envolvendo luz 
conhecidos como óptica geométrica.

2.1.6. A luz, seus efeitos e o olho humano

A Óptica Geométrica estuda a propagação de luz em linha reta quando atravessa um 
meio transparente homogêneo. Mas a óptica geométrica não se preocupa com a natureza 
da luz, que, na realidade, é constituída de ondas eletromagnéticas em uma faixa de fre-
qüência que a torna visível ao olho humano normal, correspondente a comprimentos de 
onda entre 3900 Å (luz violeta) e 7900 Å (luz vermelha). 

A maior sensibilidade do olho humano normal se situa na faixa de luz amarela, com 
um comprimento de onda aproximado de 5800 Å. O Å (Angstrom) corresponde a um 
decimilésimo de micrometro, ou seja, 10–10 m. 

A composição dessas várias cores corresponde ao que chamamos de LUZ BRANCA, 
por exemplo, a que é emitida pelo Sol. A cor de maior comprimento de onda visível é a 
vermelha, passando pela luz alaranjada, seguida da amarela, da verde, da azul, da anil e 
finalmente da violeta. Abaixo da luz vermelha, existe a luz infravermelha e acima da vio-
leta temos a luz ultravioleta, esta última bastante nociva ao organismo humano e para os 
demais tecidos de seres vivos. Ambas são invisíveis ao olho humanos.

Na natureza, a luz ultravioleta é também emitida pelo Sol, mas é filtrada naturalmente 
pela camada de Ozônio da atmosfera que envolve quase que totalmente a Terra. A destrui-
ção dessa camada de ozônio protetora pela liberação para a atmosfera de certos compostos 
químicos fabricados pelo homem é um fato comprovado. Por essa razão, muitos aerossóis 
estão sendo proibidos bem como o composto químico freon que era utilizado nas geladei-
ras. Hoje muitos fabricantes estão substituindo o gás freon por outros compostos que não 
afetam a camada de ozônio.

2.2. Entendendo a luz

Para enxergar as coisas a seu redor, o ser humano sempre necessitou de luz (luz do Sol, 
de tocha, de vela, de uma lâmpada). Podemos dizer que a luz é uma forma de energia ra-
diante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. É o agente físico responsável 
pela produção da sensação visual.

2.3. Velocidade da luz

Para qualquer que seja o tipo de luz, verifica-se que sua velocidade de propagação no 
vácuo é constante e, aproximadamente, igual a 300.000 km/s. Mas nos meios materiais 
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a velocidade da luz assume valores diferentes, sempre menores que 300.000 km/s, e em 
qualquer meio decresce no sentido da luz vermelha para a violeta.

2.4. Nomenclatura

a) Raio de luz. É a linha orientada que representa a trajetória seguida pela luz.

Figura 5. Representação geométrica de um raio de luz.

b) Feixe Luminoso ou Pincel de Luz. É um conjunto de raios luminosos. Existem três 
tipos de feixes (pincel) luminosos.

Figura 6. Feixes Luminosos: da esquerda para a direita, feixe de luz paralela, convergente e divergente.

c) Meios Ópticos

c.1) Meio transparente é aquele meio que permite a propagação regular da luz possibili-
tando a formação de uma imagem nítida dos objetos. Exemplos: ar, vidro, papel celofane, etc.

c.2) Meio Translúcido é o meio que permite a propagação irregular da luz e o obser-
vador não vê o objeto com nitidez através do meio. Exemplos: vidro fosco, papel vegetal, 
tecido fino, etc.

c.3) Meio Opaco é o meio que não permite a propagação da luz. Exemplos: parede, 
madeira, tijolo, etc.

 2.6. Fenômenos ópticos

Figura 7. Reflexão regular de luz pela superfície de um meio material.
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a) Reflexão regular: a luz incidente em S volta ao mesmo meio, regularmente com 
direção bem definida. Ocorre quando S é uma superfície metálica bem polida (espelhos).

b) Reflexão irregular ou Difusão. Neste tipo de reflexão, a luz incidente em S volta 
ao mesmo meio, irregularmente em direções aleatórias. Ocorre quando S é uma superfície 
rugosa.

Figura 8. Difusão de luz por uma superfície de um meio material.

c) Refração. Na refração, a luz incidente atravessa o meio material S e continua a se 
propagar por outro meio. Este fenômeno óptico ocorre quando S separa dois meios trans-
parentes (ar e água, água e vidro, etc.).

Figura 9. Refração de luz através de um meio material.

d) Absorção. A absorção de luz incidente em S ocorre quando a luz não se reflete e 
nem se refrata pelo meio material. A luz, que é uma forma de energia radiante, é absorvida 
em S, aquecendo-a. Ocorre, por exemplo, nos corpos de superfície preta (corpos negros).

Figura 10. A absorção de luz pelo meio material.
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2.7. Propriedades cromáticas da matéria: a cor dos objetos

A cor apresentada por um corpo, ao ser iluminado, depende do tipo de luz que ele re-
flete difusamente. A luz branca é constituída por uma infinidade de cores que podem ser 
agrupadas em sete cores distintas: vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta.

Um observador vê cada corpo com uma determinada cor, da seguinte maneira: se a luz 
incidente no corpo é branca (composta de todas as cores) e o corpo absorve toda a gama de 
cores, refletindo apenas a azul, o corpo é de cor azul. Assim acontece com as demais cores 
de diferentes corantes que podem existir na natureza ou serem “criadas” pelo Homem.

Então, o corpo branco é aquele que reflete difusamente quase toda a luz branca inci-
dente e o corpo negro é aquele que absorvem quase todas as cores, não refletindo difusa-
mente nenhuma cor de luz em especial.

Figura 11. A cor dos objetos que o olho humano percebe pelos raios de luz refletida.

2.8. Interpretando a reflexão da luz

Um raio luminoso (em teoria, emitido por uma fonte pontual de luz ou gerado por um 
pequeno orifício de um anteparo) ao atingir uma superfície pode ser refletido, refratada 
para o interior do meio cuja fronteira é a superfície, ou absorvida por esse meio. Em geral, 
os três fenômenos acontecem simultaneamente, um em maior grau do que o outro fenô-
meno. Quando a totalidade da energia contida no raio luminoso volta ao meio de onde se 
originou, diz-se que há reflexão total, ou simplesmente, reflexão.

No caso de reflexão, o ângulo de incidência é o ângulo que o raio luminoso faz com a 
normal para fora da superfície refletora e o ângulo de reflexão é o ângulo que o raio refle-
tido para o meio de origem faz com aquela mesma normal. 
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Figura 12. O ângulo de reflexão R é igual ao ângulo de incidência I.

Uma superfície perfeitamente refletora (na prática isso não existe) é chamada de ES-
PELHO. Assim diz-se que “o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, em rela-
ção a um eixo normal ao plano tangente ao espelho no ponto de incidência”. 

Quando um objeto é colocado na frente de um espelho ele gera uma imagem, cujas ca-
racterísticas dependem da forma do espelho e da posição do objeto em relação ao espelho. 

Uma imagem é REAL quando se situa do mesmo lado do espelho onde se encontra o 
objeto. Caso contrário, a imagem é VIRTUAL.

 2.9. Tipos de espelhos

a) Espelhos Planos

Figura 13. Um espelho plano produz uma imagem virtual simétrica ao objeto.

Um único espelho plano fornece sempre uma imagem virtual de um objeto (do lado 
oposto do objeto em relação à superfície refletora) simétrica em relação ao plano do espe-
lho. Esta regra não se aplica a um conjunto de espelhos planos.
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Como você poderá verificar um conjunto de espelhos planos pode fornecer uma ima-
gem real. Na Figura 14, representamos apenas algumas das imagens produzidas pelo obje-
to e uma das muitas imagens que as três imagens principais geram. Observe as caracterís-
ticas da imagem de número 3 em relação ao objeto. Ela é invertida em relação ao objeto, 
isto é, girada de 180o. Isto significa que se você for objeto deste experimento, irá ver sua 
face direita do lado esquerdo e vice-versa.

Figura 14. Imagens obtidas por um objeto frente a dois espelhos planos ortogonais.

b) Espelhos Esféricos.

Um espelho esférico é uma calota esférica com uma certa abertura angular. No estudo 
elementar da Óptica Geométrica os espelhos têm pequena abertura angular, pois grandes 
aberturas geram distorções cujas características pertencem ao estudo da Óptica Física.

No caso dos espelhos esféricos, a imagem é real se formada pelos raios luminosos refle-
tidos e é virtual se formada pelo prolongamento virtual desses raios.

Figura 15. Um objeto colocado na frente de um espelho côncavo pode produzir uma imagem real invertida nessa 
figura. C é o centro do espelho e F o seu foco.

No exemplo ilustrado na Figura 15 já podemos observar duas regras importantes:

a) Todo raio luminoso paralelo ao eixo do espelho se reflete passando por um ponto 
característico F do eixo do espelho chamado FOCO.
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b) Todo raio luminoso que passa pelo CENTRO DE CURVATURA C do espelho, 
chamado apenas CENTRO, se reflete sobre si mesmo.

c) A imagem, no caso, é REAL, pois é o encontro dos raios refletidos pelo espelho.

d) A imagem é INVERTIDA, pois está “de cabeça para baixo” em relação ao objeto.

 2.10. Elementos de um espelho esférico

Referindo-nos à Figura 16, os elementos de um espelho esférico são definidos a seguir:

a) Centro de curvatura é o centro geométrico do espelho, simplesmente denominado 
CENTRO.

b) Raio de curvatura é o raio da calota esférica que gerou o espelho, simplesmente de-
nominado RAIO.

c) Vértice é o ponto médio da superfície do espelho, onde o eixo de simetria do espelho 
encontra esta superfície do espelho.

d) Abertura é o ângulo de abertura do espelho

e) Eixo Principal é o eixo de simetria pelo vértice, isto é, o EIXO.

f ) Eixo Secundário é qualquer eixo pelo vértice

g) Foco Principal é um ponto do eixo principal que fornece uma imagem no infinito. 
Todo raio vindo do infinito (ou seu prolongamento) passa pelo foco principal, simples-
mente chamado FOCO.

Figura 16. Representação dos elementos de um espelho esférico.
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h) Distância Focal é a distância do foco principal ao vértice do espelho. Para espelhos 
de pequena abertura, a distância focal é metade do raio do espelho.

Os espelhos esféricos são chamados CÔNCAVOS quando a superfície refletora está 
do mesmo lado do centro do espelho. Caso contrário, os espelhos são chamados CONVE-
XOS. O espelho da figura 12 é um espelho côncavo. Na Figura 13 construímos a imagem 
(VIRTUAL DIRETA) de um espelho convexo. A imagem é virtual, pois é formada pelos 
prolongamentos dos raios incidentes.

2.11. A construção de imagens de espelhos esféricos

A imagem é sempre obtida pelo cruzamento de raios refletidos paralelos ao eixo princi-
pal (passam pelo foco) com raios refletidos passando pelo  centro (voltam sobre si mesmo) 
no caso de imagem real. Quando o cruzamento se der pelo prolongamento virtual desses 
raios, a imagem é virtual.

Figura 17. Imagem virtual direta produzida por um espelho convexo.

A relação entre os tamanhos normais ao eixo da imagem e do objeto para um espelho 
esférico, sendo L o comprimento (altura) do objeto, p sua distância ao centro do espelho, 
L’ o comprimento (altura) da imagem e p’ sua distância ao centro do espelho, vale a relação:

L / L’ = - p / p’    (2)

A relação entre as distâncias p e p´ é chamada equação dos FOCOS CONJUGADOS 
e é dada por

1 / f = 1 / p + 1 / p’    (3)

onde f é a distância focal do espelho.
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Observações: 

a) A Convenção de sinais. Por convenção, a luz vem do lado esquerdo para o direito, 
sendo esse o sentido negativo sobre o eixo principal do espelho. Para um espelho côncavo 
(concavidade voltada para a esquerda) a distância focal f e o raio de curvatura R são posi-
tivos. Para um espelho convexo (convexidade voltada para a esquerda), a distância focal f e 
o raio de curvatura R são negativos. Toda imagem real (à esquerda do espelho) tem p > 0. 
Toda imagem virtual (à direita do espelho) tem p’ <0;

b) Construção geométrica da imagem.

Figura 18. Sentido de incidência da luz. Da esquerda para a direita é negativo. O sentido “para baixo” é negativo.

2.12. Princípios da óptica geométrica

Os estudos sobre a óptica geométrica são feitos basicamente através do conceito do raio 
de luz e princípios da propagação geométrica. Estes princípios são:

 a) Princípio da propagação retilínea da luz.

“Nos meios transparentes e homogêneos a luz se propaga em linha reta.” Exemplo: A 
formação de sombras e penumbras.

 b) Princípio da independência dos raios luminosos. 

“Se dois ou mais raios de luz, vindos de fontes diferentes se cruzam, eles seguem suas 
trajetórias de forma independente, como se os outros não existissem.” Exemplo: O uso 
simultâneo de vários refletores durante um show.
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 c) Princípio da reversibilidade dos raios de luz. 

“Se um raio de luz se propaga em uma direção e em sentidos arbitrários, um outro raio 
de luz poderá propagar-se na mesma direção, porém em respectivos sentidos opostos”. 
Podemos citar o caso em que ao observar uma pessoa através de um espelho retrovisor de 
um carro e percebermos que esta pessoa também pode nos observar através dele.

2.13. Sombra e penumbra

Sombra é uma região do espaço que não recebe a luz direta da fonte. Penumbra é uma 
região que recebe apenas parte da luz direta da fonte.

Figura 19. Representação gráfica de formação de sombra e de penumbra.

3. Conclusões
Podemos afirmar que o desenvolvimento do projeto teve um reflexo muito importante 

na consolidação de conteúdos disciplinares e processos de aprendizagem diferenciada à 
forma tradicional de aulas expositivas, tanto pelos professores quanto alunos. Foram úteis 
para estabelecer referenciais relativos à aprendizagem e serviram para crescimento de mo-
tivações (DECI; RYAN, 1994), mesmo que extrínsecas ou de diferentes tipos (NOVAK, 
1981) e promoveu uma melhora na auto-estima dos alunos com perspectivas de sucesso 
em vestibulares de instituições públicas. Dois alunos da escola ingressaram, pela primeira 
vez na história da escola, em universidades públicas; antes, nem tentavam prestar vestibu-
lar nestas instituições.

Quanto aos professores, naturalmente apresentaram significativos avanços (ANTU-
NES, 2001), principalmente como resultado de desenvolvimento de projetos pedagógicos 
de apoio ao projeto centrado em conteúdos disciplinares, 

Agradecimentos: Ao Sr. Mário Pinto Carneiro Junior pela palestra (introdução à as-
tronomia) proferida, à EE Antonio Marin Cruz pela parceria na realização deste projeto e 
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-UNESP pelos financiamentos.
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As Culturas da Infância e os Espaços 

Pedagógicos: em Busca de Interlocução

José Milton de Lima1; Márcia Regina Canhoto de Lima2; 

Jucileny Bochorny3; Thaís Duarte4; 

Larissa Aparecida Trindade dos Santos5. 

Resumo: Os objetos deste projeto são as culturas da infância e os espaços 
pedagógicos e é resultante de uma parceria entre a FCT/UNESP/
PP e a SEMEC de Álvares Machado/SP. Em linhas gerais a Teoria 
Histórico Cultural e a Sociologia da Infância dão suporte teórico, 
pois essas duas correntes teóricas concebem a infância com carac-
terísticas e identidades próprias e as crianças como sujeitos inter-
pretativos e criativos. Partimos do pressuposto de que as crianças, 
para avançarem no seu desenvolvimento, necessitam de propostas 
educativas que contemplem os seus interesses e necessidades, des-
taque para as atividades lúdicas e as interações sociais. Contraria-
mente, a realidade tem revelado discrepâncias entre teoria e prá-
tica. A metodologia que orienta a investigação é a pesquisa-ação 
que contempla o diagnóstico sobre as concepções de educação, 
infância, criança que orientam as práticas dos professores; reco-
nhecimento da estrutura física e material; realização de seminários 
e palestras, desenvolvimento de atividades lúdicas com as crianças. 
Como resultados, destacamos reformas nas escolas e investimento 
na formação dos professores que atuam no âmbito das creches e 
pré-escolas, visando aproximá-los das correntes teóricas que fun-
damentam o projeto. 

Palavras-chave: Infância. Educação. Formação. Mediação. Brincadeira.

1  Professor do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologias de Presidente Prudente – 

coordenador do grupo de pesquisa Cultura Corporal: saberes e fazeres e coordenador do projeto de extensão.

2  Professora do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências e Tecnologias de Presidente Prudente 

– Responsável pelo grupo de pesquisa Cultura Corporal: saberes e fazeres e colaboradora deste projeto de extensão.

3  Graduada em Pedagogia, mestranda do Programa de Pós-Graduação - FCT/UNESP/PP, atuou como bolsista no 

Projeto.

4  Graduada em Educação Física – colaboradora.

5  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da FCT/UNESP/PP.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

76
C

ap.1 • Práticas Ped
ag

óg
icas no C

ontexto Escolar e Social

Breve histórico
A Educação Infantil no Brasil registra muitos avanços, nos últimos vinte anos diversos 

fatores contribuíram nesse processo, além das lutas sociais, destacaríamos a Constituição 
Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB). Os documentos “reguladores” ampliaram os 
direitos à educação das crianças pequenas e a Educação Infantil alcançou status de moda-
lidade na Educação Básica. 

Como conseqüência da ampliação de vagas e aumento da demanda em razão de uma 
valorização dessa modalidade educacional, novos marcos de lutas são estabelecidos, ou 
seja, dentre eles, destacamos a urgência na melhoria na qualidade da educação na Educa-
ção Infantil. Diante desse desafio em 18 de Dezembro de 2009, na seção 1, página 18a do 
Diário Oficial da União, Brasília, a Resolução CEN/CEB nº 5/2009, foram publicadas as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil.

As recentes Diretrizes, de caráter mandatório, estabelecem outros campos de luta: 
orientam a formulação de políticas, incluindo a de formação de professores e demais 
profissionais da Educação, e também o planejamento, desenvolvimento e avaliação pelas 
unidades de seu Projeto Político-Pedagógico que servem, dentre outras funções, para in-
formar as famílias das crianças matriculadas na Educação Infantil sobre as perspectivas 
de trabalho pedagógico que podem ocorrer. Esse conjunto de ações visa estabelecer outra 
qualidade na educação das crianças pequenas.

Destacamos o artigo nono, desse documento, que aponta a brincadeira e as interações 
(mediações) como eixos norteadores no desenvolvimento de atividades na Educação In-
fantil, ou seja, esse artigo determina a necessidade e importância do brincar no processo 
educativo. Esta atividade foi defendida como central e essencial na vida das crianças por 
diversos estudiosos de vertentes teóricas distintas, como por exemplo, Fröebel, Wallon, 
Bruner, Piaget, Freud, Vygotsky e Elkonin. .

Diante das perspectivas de melhoria na qualidade de Educação Infantil e a valoriza-
ção da brincadeira como atividade curricular; foi firmada, no ano de 2009, uma parceria 
com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Álvares Machado e Faculdade de 
Ciências e Tecnologias de Presidente Prudente por meio desse projeto de pesquisa e inter-
venção financiado pelo Programa Núcleo de Ensino. De forma geral, buscou-se atender 
sessenta e quatro professores e funcionários da educação e, aproximadamente mil crianças 
(direta e indiretamente). 

A proposta de pesquisa ação contemplou uma equipe multiprofissional e, centrou-se 
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em quatro âmbitos, o primeiro envolveu a compreensão das condições físicas/estrutu-
rais das instituições (diagnóstico, estudo e intervenção, no qual primou-se pelo espaço 
de múltiplas linguagens). Na segunda esfera, levantamos a compreensão das concepções 
de infância e processo de ensino aprendizagem vigente no município. No terceiro campo, 
oportunizamos formação continuada, realização de seminários e participação em reuniões 
de HTPC com o intuito de problematizar, discutir e estudar referenciais teóricos sobre 
infância e brincadeira. 

O último âmbito de atuação contemplou o desenvolvimento de atividades lúdicas (jo-
gos e brincadeiras) nas escolas de Educação Infantil. Assumimos como princípios o res-
peito às infâncias e suas culturas, sem preceder o tempo de desenvolvimento das crianças e 
valorização dos jogos e brincadeiras enquanto uma linguagem complexa, significativa para 
as crianças e capaz de influenciar no desenvolvimento multilateral da criança. 

Como suporte teórico, adotamos a Teoria Histórico Cultural e a Sociologia da Infância, 
pois essas duas correntes teóricas, mesmo considerando as suas divergências, concebem a 
infância com características e identidades próprias e as crianças como sujeitos interpre-
tativos e criativos, cujo direito à educação está diretamente relacionado à participação, à 
comunicação e à busca de sentido.

Justificativa/Desenvolvimento
O grupo de pesquisadores que prima pela qualidade, particularmente, do processo de 

ensino-aprendizagem em instituições de Educação Infantil (EI), acredita que ela deva ser 
constituída por intermédio de intervenções pautadas no respeito à infância e as suas cultu-
ras. Frente a isso, o caminho vislumbrado pela equipe foi o de formação no contexto onde 
ocorrem os desafios da prática educativa, contemplando professoras da infância e, também, 
discentes universitários, ainda em formação, que precisam se constituir, primeiramente, 
mediante a compreensão de concepções sobre infância e educação que ultrapassem visões 
naturalistas ou comportamentalistas. Para tanto, além da formação de profissionais para 
essa tarefa, fez-se necessário conhecer, organizar e equipar, igualmente, os espaços físicos 
de forma a serem funcionais com base, dentre outros documentos, nos parâmetros de qua-
lidade instituídos pelo Ministério da Educação e da Cultura (MEC), (BRASIL, 2009b). 

O conceito de qualidade para o grupo está além do sentido encontrado no dicionário 
Aurélio que se refere à “propriedade, atributo ou condição das coisas ou das pessoas capaz 
de distingui-las das outras e de lhes determinar a natureza”. Conforme documento do 
Ministério da Educação e da Cultura - MEC - (BRASIL, 2009) a definição de qualidade 
na Educação Infantil depende de muitos fatores, entre outros, quantidade, qualidade, di-
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versidade e adequação à faixa etária dos materiais; a utilização das múltiplas linguagens e 
experiências diversas; interações sociais; respeito mútuo; alimentação; higiene; segurança; 
espaços; mobiliários; formação de professores. 

A Educação Infantil muito embora seja, ainda, pouco valorizada, pode, contudo, ofe-
recer às crianças condições adequadas que possibilitem o seu pleno desenvolvimento hu-
mano. Venguer (1986, p.23-36) esclarece que ao nascer, a maioria de nós recebe uma 
estrutura e as funções do organismo, como uma herança de seus antecessores. Recebe, 
também, o sistema nervoso, o cérebro humano que, dependendo das condições de vida e 
de educação, é capaz de se converter no órgão responsável pela atividade psíquica própria 
do homem. O desenvolvimento qualitativo dessas funções depende das mediações e, em 
especial da comunicação sistemática e das condições objetivas que oferecem, propiciam 
os meios para que a criança incorpore a experiência social, desenvolva as suas qualidades 
psíquicas e a sua personalidade. 

Os estudos da Teoria Histórico Cultural (THC) mostram que os seres humanos, en-
quanto sujeitos do conhecimento, não tem acesso livre e direto aos objetos da cultura, 
esse contato ocorre no processo de mediação (conceito que se apóia sobre o conceito de 
trabalho marxista), ou seja, a construção do conhecimento é mediada pela interação entre 
sujeito e objetos da cultura e/ou sujeito e sujeito mais experiente (MELLO, 2007). 

A mediação, que promove a apropriação pelo sujeito do conhecimento, gera a dialética 
do desenvolvimento psíquico, no qual os “órgãos sociais” tornam-se “órgãos da indivi-
dualidade”. O movimento que permite o desenvolvimento do sujeito ocorre do interp-
síquico para intrapsíquico, ou seja, de fora para dentro. É das relações que temos com o 
meio (objetos culturais e sujeitos) que abstraímos conceitos, habilidades e atitudes, isto é, 
aprendizagens da realidade exterior para nossa realidade interior (cognição/afetividade). 
Dessa dialética, os sujeitos modificam qualitativamente a sua consciência e se apropriam 
de ferramentas necessárias para responder ao contexto sócio-cultural onde estão inseridos.

A construção destas funções implica um processo de apropriação pessoal 

que não se resume a produção ou transcrição fiel daquelas num nível 

interno, mas envolve uma relação activa e personalizada, exprimindo 

uma forma de relação original do indivíduo com a cultura envolvente 

(MARTINS, 1993, p. 5) 

Segundo Martins (1993), ao sujeito mais experiente cabe mediar na zona de desenvol-
vimento próximo (ZDP)6, equação estabelecida na diferença da zona de desenvolvimento 

6  Capacidade de resolução de problemas em colaboração com outros mais capazes.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
A

s C
ulturas d

a Infância e o
s E

sp
aço

s Ped
ag

ó
g

ico
s...

79

potencial (ZDP) e da zona de desenvolvimento real (ZDR)7, ou seja, cabe aos educadores 
captarem a dinâmica do desenvolvimento, seu potencial de formação, as capacidades ad-
quiridas e as em processo de maturação, para vislumbrar sua área de atuação. Trocando em 
miúdos, os educadores “emprestam” às crianças as funções superiores que elas ainda estão 
em vias de conquistar. 

A THC, ao considerar os objetos como resultantes das atividades humanas, os con-
cebem como mediadores e portadores de conhecimento. Nesse sentido, os sujeitos mais 
experientes, também mediadores de situações de aprendizagem, devem promover situa-
ções com objetos culturais adequados para que ocorram momentos de aprendizagem que 
influenciem na zona de desenvolvimento proximal, ou seja, colabore para que o sujeito 
avance no seu processo de desenvolvimento, sendo para isso necessário a mediação inten-
cional com função social específica.

Segundo Elkonin (apud DAVIDOV e SHUARE, 1987), o adulto para exercer o papel 
de mediador na educação da criança necessita conhecer as forças que impulsionam o de-
senvolvimento psíquico. O desenvolvimento multilateral e completo da criança pressupõe 
a plena utilização de sua capacidade no limite de cada período. Conhecendo a periodização 
do desenvolvimento psíquico, poderá organizar um sistema educacional capaz de intervir 
positivamente na sucessão dos diferentes períodos. A confluência da periodização do de-
senvolvimento psíquico com a periodização pedagógica possibilita ação educativa eficaz e 
intencional. Todavia, não podemos nos esquecer que as expectativas dos adultos e o lugar 
ocupado pela criança nas relações sociais é que vão determinar as diferentes atividades, 
nas quais a criança se insere, e que caracterizam os diversos períodos de desenvolvimento 
psíquico e de formação da personalidade. No decorrer dos períodos de desenvolvimento 
da criança, aparecem diferentes interesses e necessidades que as impulsionam a realizar 
determinadas atividades. Dentre a diversidade de atividades, algumas, em especial, se so-
bressaem e são denominadas, pela Teoria Histórico Cultural, como “atividade principal”. 
Segundo Mello, (2007, p. 101)

[...] refere-se à atividade cujo desenvolvimento governa as mudanças 

mais significativas no conhecimento do mundo, nos processos psíquicos e 

nos traços da personalidade da criança, ela é constituída por situações em 

que o motivo que leva a criança a agir é o próprio resultado da ativida-

de, o que garante um profundo envolvimento emocional e cognitivo da 

criança na atividade. 

7  Capacidade individual de resolução independente de problemas.
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Segundo Leontiev (apud VYGOTSKY, 1988, p.122), a cada etapa do desenvolvimen-
to infantil, tendo em vista as determinações histórico-sociais, aparece na criança algumas 
atividades principais, em conexão com a qual ocorrem as mais importantes mudanças no 
desenvolvimento psíquico e na personalidade infantil e dentro da qual se desenvolvem pro-
cessos que preparam o caminho de transição da criança para um novo e mais elevado nível 
de desenvolvimento. No período do nascimento até o final do período pré-escolar, Leontiev 
apresenta três tipos de atividades principais que são: a relação emocional da criança com o 
adulto, a atividade com o objeto e a brincadeira ou jogo de papéis. Venguer (1986) também 
aponta as atividades artísticas e de construção, denominadas de produtivas, como outros 
recursos indispensáveis, no período de 3 a 6 anos, que completam as brincadeiras. 

O período que se estende do nascimento até a entrada da criança na escola, corres-
ponde à etapa em que se formam os conhecimentos, habilidades e qualidades psíquicas 
mais gerais e fundamentais para a vida em sociedade: aquisição da linguagem, ação sobre 
os objetos, percepção, pensamento, memória, concentração, orientação espaço-temporal, 
imaginação, domínio da vontade, maior socialização, desenvolvimento da motricidade etc.

A ação intencional do adulto, nesse período, adquire uma importância fundamental 
para o desenvolvimento pleno da criança, tendo em vista que o desenvolvimento não é 
deflagrado por forças internas, mas pela influência das relações sociais. E esta influência 
determinante concorre para o surgimento das características específicas de cada período 
de desenvolvimento, não no sentido de acelerar seu surgimento, mas no intuito de enri-
quecê-lo, provendo o máximo emprego das possibilidades da criança em cada etapa. Para 
tanto, é essencial repensar a periodização pedagógica, tendo em vista a consecução de um 
desenvolvimento psíquico completo e multilateral da criança, que leve em consideração 
as condições de vida e educação nas quais a criança está inserida, as características gerais 
dos períodos de desenvolvimento e as particularidades individuais de desenvolvimento 
inerentes a cada criança. 

Ao pensarmos sobre a infância e a formação das crianças, os estudos e pesquisas na 
perspectiva da Sociologia da Infância (SARMENTO, 2004; PINTO, 2000), também, 
têm revelado as crianças como autores sociais, pertencentes a um grupo social que tem 
identidade e cultura não reduzidas totalmente às culturas dos adultos. Esta relativa auto-
nomia das crianças frente aos adultos é uma questão fundamental que orienta os estudos 
dessa abordagem sociológica. 

Para Sarmento (2004, p. 21), “as formas culturais da infância radicam e desenvolvem-
-se em modos específicos de comunicação intrageracional e intergeracional”, isto é, nos 
modos crianças de se relacionarem com a produção cultural, com os adultos e com os 
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coetâneos. Alerta o autor, que esse pressuposto, não desconsidera os fatores psicológicos 
e as dimensões cognitivas das crianças. As culturas da infância, portanto, expressam o 
modo de ser da criança no contexto histórico onde está inserida, todavia, distinguem-se 
das culturas adultas, pois imprimem formas próprias de compreensão e representação do 
mundo. Conclui o autor que os quatro eixos caracterizadores das culturas da infância: a 
interatividade, a ludicidade, a fantasia do real e a reiteração constituem-se num desafio 
científico aos professores e investigadores da Educação Infantil. É uma meta desse projeto, 
estudar, investigar, inventariar e compreender uma educação para a criança que respeite e 
considere suas culturas. 

A Teoria Histórico-Cultural, por sua vez, destaca a importante tarefa do educador, no 
contexto educacional, pois o professor, também, exerce o papel de mediador entre a crian-
ça e os fenômenos naturais e culturais, porém, sua atuação precisa amparar-se no respeito 
à identidade e às culturas da infância. Entretanto ele não é o único mediador da cultura 
das infâncias, segundo Lima (2008), os materiais brinquedos, livros, os espaços, etc., esses 
elementos precisam ser apropriados e desafiadores, possibilitando que as crianças, a partir 
do seu repertório e capacidade de inteligibilidade, brinquem, divirtam-se, imaginem, in-
terajam e aprendam com diferentes elementos da cultura, entre outros, a linguagem oral 
e escrita, o raciocínio lógico, a imaginação, a orientação espaço-temporal, a capacidade 
estética, a utilização e manuseio de objetos, os elementos naturais, as diferentes catego-
rias de movimento e as competências de relacionamento interpessoal, principalmente 
entre os seus pares.  

A compreensão acerca da importância dos materiais está em consonância com Vygotsky 
(2008), que afirma que os objetos e materiais são pivôs, eles permitem às crianças a sa-
tisfação dos seus desejos e a superação das “amarras situacionais”. Esclarece o autor que 
uma característica central da consciência da criança, na primeira infância, é a união entre 
o afeto e a percepção, isto é, a força que impulsiona as ações das crianças vem dos objetos. 
Contudo, no início da segunda infância ao alcançar a capacidade de imaginar e brincar, a 
criança passa a agir e atuar no campo dos significados.

A atuação no campo semântico muda, radicalmente, a estrutura principal que deter-
mina a relação da criança com a realidade. Todavia, a separação entre objeto e significado, 
não ocorre diretamente. A criança para o emprego de significados necessita de objetos 
lúdicos que entram como elementos fundamentais para essa nova relação estabelecida 
entre objeto e significado e entre ação e significado. Na Educação Infantil, tais princípios 
transformam-se em aportes básicos que reafirmam a importância da ludicidade, da imagi-
nação, das interações sociais como eixos estruturadores da educação das crianças.  
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Segundo Mello (2007), o desenvolvimento pleno, com vistas à apropriação das aqui-
sições humanas, é incorporado sob a forma de objetos externos, pois esses se constituem 
enquanto fruto das qualidades humanas.  

A autora, em conformidade com a Teoria Histórico Cultural, destaca que as crianças 
são fortes e capazes de ocupar o seu lugar na sociedade, mas que devemos considerar as 
atividades principais das infâncias conforme suas etapas de vida (primeira infância, idade 
pré-escolar, etc.). Considera também que os tipos de relações sociais que mantemos reve-
lam os níveis de desenvolvimento social. Portanto, em função do que a autora nos coloca, 
o trabalho pedagógico nesta vertente pressupõe que o educador domine uma base teórico-
-prática sólida sobre os temas, superando dúvidas, incertezas e intensificando o emprego 
de múltiplas linguagens no contexto educacional, compreenda a importância dos objetos 
(brinquedos), adeque os espaços de forma intencional e dinâmica. Diante disso, enten-
demos que o trabalho pedagógico nas instituições de Educação Infantil não pode ficar 
restrito só à oralidade, à escrita e aos conceitos matemáticos, apesar da inegável impor-
tância destas áreas, não são, no entanto, as únicas formas de conhecimento, compreensão, 
interpretação e produção de conhecimentos. A criança desde que nasce, de acordo com 
Martins et al. (1998), está rodeada por linguagens verbais e não verbais: a linguagem oral, 
escrita, gráfica, tátil, auditiva, olfativa, gustativa, artística, motora e que podem ser perce-
bidas por diferentes órgãos dos sentidos. E é por meio dessas linguagens que olhamos, 
agimos e nos tornamos conscientes de nós mesmos e da realidade circundante. 

Objetivos
O projeto, caracterizado como induzido, estabelece como objetivos centrais colaborar 

na melhoria da qualidade de educação da rede municipal de Educação Infantil de Álvares 
Machado; realizar processos de intervenção, visando à formação profissional dos profes-
sores e funcionários, promover uma pesquisa de caráter interdisciplinar, produzir material 
didático-pedagógico que sirva de suporte para as práticas educativas de professores de 
Educação Infantil norteadas pelo referencial teórico-metodológico adotado.

No que se refere aos objetivos específicos, destacamos como primeiro, a realização do 
diagnóstico sobre as concepções de infância e o (re) conhecimento dos espaços, e a partir 
disso pautamos as ações objetivas na reorganização dos espaços e na produção de materiais 
didático-pedagógicos para ampliar as possibilidades de utilização dos eixos estruturadores 
das culturas da infância como orientadores do processo de ensino-aprendizagem e de de-
senvolvimento das faculdades humanas das crianças. 

Outro importante objetivo é o aprofundamento teórico que permitiu ampliar o do-
mínio da Teoria Histórico Cultural e da Sociologia da Infância como principais re-
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ferenciais teóricos que orientaram as finalidades e ações do Projeto. Os conceitos nos 
possibilitaram: realização de seminários, discussões coletivas dos principais temas para 
nortearem o trabalho pedagógico no contexto da Educação Infantil; confluindo para 
análise, discussão e compreensão dos limites e possibilidades do Referencial Curricular 
Nacional para Educação Infantil (RCNEI). E, como ampliação de discussões, foram 
propostos seminários com Professores Doutores que têm dedicado seus estudos e traba-
lhado na formação de professores.

As leituras e observações permitiram ao grupo compreender a brincadeira, o jogo, a 
fantasia, as atividades lúdico-expressivas, o movimento, as interações sociais como eixos 
das culturas da infância e conteúdos privilegiados e indispensáveis no contexto da Edu-
cação Infantil para a aprendizagem e o desenvolvimento das capacidades humanas das 
crianças. Tudo isso só foi possível por intermédio de uma participação ativa nas institui-
ções e dentro do trabalho coletivo e processual de formação inicial e continuada, visando 
domínio de conhecimentos pelos Coordenadores, discentes da FCT/UNESP/PP e os 
profissionais de educação nos temas trabalhados.

Metodologia
Conforme apontamos a metodologia orientadora é a pesquisa-ação e para Barbier 

(2002), esse tipo de pesquisa conduz o pesquisador a: 

[...] a reconhecer sua parte fundamental na vida afetiva e imaginária de 

cada uma na sociedade. Ele descobre todos os reflexos míticos e poéticos, as-

sim como o sentido do sagrado frequentemente dissimulado nas atividades 

mais banais e cotidianas. Para emprestar sentido às formas de socialidade 

encontradas e para partilhá-las e discutí-la [...] (BARBIER, 2002, p. 15)

Essa compreensão da metodologia impulsiona-nos a fazer uso da pesquisa-ação com 
acompanhamento in loco das experiências diárias dos sujeitos, isso permite (re) conhecer 
os sujeitos e construir com eles práticas possíveis; tendo como instrumento a observação 
participante. Dezin (apud LÜDKE, 1986) descreve como sendo a de um observador par-
ticipante aquele que combina entrevista, questionário, participação direta. O autor com-
preende que os compromissos do observador são:

[...] O “observador como participante” é um papel em que a identidade 

do pesquisador e os objetivos do estudo são revelados ao grupo pesquisado 
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desde o início. Nessa posição, o pesquisador pode ter acesso a uma gama 

variada de informações, até mesmo confidenciais, pedindo cooperação ao 

grupo. Contudo, terá em geral que aceitar o controle do grupo sobre o que 

será ou não tornado público pela pesquisa. (LÜDKE et al, 1986, p. 29). 

Nesta perspectiva e de acordo com Morin (apud BARBIER, 2002), buscamos a par-
ticipação e comprometimento dos docentes, em todas as dimensões: na definição da pro-
blemática e das necessidades, nos questionamentos e atividades de estudo, na metodologia 
e participar juntamente com os profissionais nas intervenções. 

Além de reuniões de esclarecimentos e busca de um “contrato” de parceria para a reali-
zação da pesquisa coletiva, realizamos visitas em todas escolas do município. A partir daí 
colhemos os primeiros dados sobre as condições físicas do espaço e sua funcionalidade. 
Concomitantemente, iniciamos as discussões com professores, nas horas de trabalho pe-
dagógico coletivo (HTPC), para aderência ao projeto, discussão de concepções e aplicação 
de questionários. 

O registro do diagnóstico foi desenvolvido pelo grupo de pesquisadores, alunos bolsis-
tas, colaboradores e pelos profissionais de cada instituição. Como fruto dessa “coleta” de 
informações temos: imagens digitais, fotografias e banco de dados com as tabulações dos 
questionários respondidos pelos profissionais. 

Periodicamente os envolvidos na pesquisa se encontraram para discussão e aprofunda-
mento teórico, nessa atividade os textos foram pré-estabelecidos e disponibilizados com 
antecedência pelo grupo e com finalidade de ampliar as concepções sobre infância, edu-
cação e aprendizagem, e fundamentar as práticas educativas, tanto dos profissionais de 
educação como dos discentes bolsistas e colaboradores envolvidos no projeto.

Considerações Finais
No ano de 2009, o MEC publicou um documento (BRASIL, 2009) que discute os 

“Indicadores da qualidade na educação infantil”, ele propõe cinco importantes aspec-
tos estruturadores para realização do diagnóstico sobre a qualidade da educação nessa 
modalidade de ensino. O primeiro ponto toma como pressuposto os direitos humanos 
fundamentais ao homem; o segundo a importância de se considerar e valorizar as dife-
renças de gênero, etnia, religião, cultura, e inclusão de pessoas com deficiência; o terceiro 
a fundamentação da concepção de qualidade na educação em valores sociais mais amplos; 
o quarto ponto discute as finalidades da educação e a forma de organização do sistema 
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educacional, regulamentando essa política nos âmbitos federal, estadual e municipal; e 
por último conhecer e considerar os conhecimentos científicos sobre o desenvolvimento 
infantil, a cultura da infância, as maneiras de cuidar e educar a criança pequena em am-
bientes coletivos e a formação dos profissionais de educação infantil. Para além desses 
aspectos, o documento apresenta uma série de indicadores de qualidade e alerta para que 
esses não sirvam de comparação entre as instituições e também para contextualizarmos 
as dimensões reais da instituição. 

Muito embora esse documento tenha sido publicado, após o período de avaliação dos 
espaços, percebemos que o diagnóstico realizado pela equipe multiprofissional levou 
em consideração alguns dos indicadores de qualidade, sobretudo o primeiro, terceiro e 
quinto ponto.

Dentre os instrumentos utilizados na pesquisa foi possível realizar visita a todas as 
escolas para fazer diagnósticos das instituições; levantamento bibliográfico; aplicação de 
questionários e tabulação dos dados e realizar alguns seminários e atividades de forma-
ção continuada.

A tabulação dos questionários respondidos pelos profissionais, do município de Ál-
vares Machado, indicou como suas maiores dificuldades: a inadequação do espaço físico 
(27,91%) e em segundo lugar a falta de materiais (23,26%). Em nossas visitas entendemos 
que a qualidade dos brinquedos existentes é baixa. Com relação a essa problemática o 
município ficou de providenciar a compra de novos brinquedos em quantidade suficiente 
para o número de alunos das escolas. 

No contexto educacional, aponta Lima (2003), o oferecimento de condições, como: 
materiais, espaço, tempo, adequados e desafiadores são importantes, mas não limitantes 
para o desenvolvimento de atividades lúdicas, todavia não podemos negligenciar as condi-
ções de trabalho que possibilitam e enriquecem atividades para que os educandos ampliem 
o seu repertório, brinquem, divirtam-se e aprendam com diferentes elementos da cultura.

Com relação às visões de infância compreendemos que para os professores a “infância 
é um momento de brincar” e também “momento de aprendizagens para vida adulta”, ambas 
as categorias com (29,79%) em relação à quantidade de sujeitos respondentes. No que se 
refere ao papel da educação infantil é compreendido como o de desenvolver capacidades, 
habilidades, linguagem (19,51%) e de aprendizagem prazerosa (19,51%). As respostas dadas 
à questão em que os professores indicam: a quantidade de horas que brincam com suas 
crianças, esclareceu que (36%) dos sujeitos brincam entre 56 e 69 minutos em média por 
dia. Nessa questão, é importante ponderar que parte das crianças não permanece período 
integral na instituição. 
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Apesar da complexidade da temática do projeto, compreendemos a valorização das 
culturas da infância e a disponibilização de espaços e objetos adequados como caminhos 
bastante promissores no sentido de avançar na qualidade de educação oferecida às crianças 
e de buscar estreitar a relação entre o avanço teórico sobre o tema e a prática educativa. 
Além dos dados e conhecimentos relacionados à temática, a pesquisa assumiu o compro-
misso de colaborar nas transformações simultâneas da própria realidade estudada. Outras 
experiências realizadas demonstram o grande desafio que é tentar alterar concepções his-
tóricas já cristalizadas que norteiam a prática educativa de professores em instituições de 
Educação Infantil na realidade brasileira, contudo, não se pode deixar de insistir e buscar 
caminhos que colaborem na formação das nossas crianças. 

Trabalhos em parceria, envolvendo universidade e instituições de Educação Básica são 
bastante complexos, pois estão cercados de expectativas, valores e ideologias de diversas 
naturezas. No que se refere às expectativas, os discentes que compõem a equipe da univer-
sidade, são mais voluntariosos e imediatistas, os professores, no entanto, são menos ansio-
sos e processam as informações de maneira mais lenta e gradual. Tais diferenças exigem 
tolerância e reconhecimento dos níveis de representações e de comprometimento de cada 
um com o projeto e seus temas. É preciso, nesse contexto, que, principalmente os coorde-
nadores analisem as diversas situações e procurem ressaltar a importância do vínculo, da 
paciência e das diferenças que distinguem os dois grupos. Esses embates e os ajustes foram 
explicitados e trabalhados nos seminários e nas reuniões de planejamento e avaliação. 

Quanto aos valores, observa-se certa divergência na forma de condução das situações 
lúdicas; os bolsistas, em razão da idade, fazem parte de uma geração que está mais próxi-
ma das crianças, portanto, são mais abertos, espontâneos, menos presos ao rigor das nor-
mas; os professores, por sua vez, são mais reguladores e mais rigorosos nas condutas das 
crianças. Conforme as atividades são realizadas em parceria, as posições são ressaltadas, 
discutidas e ambos ganham com o processo. Algumas professoras destacam que ao terem 
a oportunidade de observar o que acontece e ao compreenderem as características da ati-
vidade lúdica, assumem um posicionamento menos exigente e rigoroso quanto às atitudes 
das crianças. Destacam que aquilo que pensavam que era bagunça, desorganização, na 
verdade, com o aprimoramento do olhar passaram a enxergar como divertimento, atitude 
de envolvimento da criança na própria atividade. 

Mais do que isso, na avaliação final os profissionais pediram o retorno do projeto em 
2010, ou seja, os profissionais solicitaram a parceria para que assim possam avançar nas 
suas aprendizagens sobre os temas contemplados, pois enxergaram ganhos qualitativos nas 
interações entre as crianças e no resultado do seu trabalho pedagógico. 
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Por sua vez, os discentes/pesquisadores aprenderam que a prática educativa, quando 
contempla a atividade lúdica, no contexto escolar, deve considerar aspectos referentes á 
organização da escola, isto é, à existência de horários, espaços, atividades, materiais que são 
compartilhados por todos e para tanto cada turma deve considerar e respeitar a outra nas 
suas necessidades. As relações interpessoais, por outro lado, precisam de investimentos e 
suportes para que assim se reduzam os níveis de tensão, ansiedade e conflitos. 

A complexidade do contexto formal de educação exige que os sujeitos tenham projetos 
comuns, apoiados em paradigmas convergentes. Tal meta torna-se necessária para que 
assim despendam energias e aglutinem esforços, visando alcançar os objetivos assumidos 
junto ao contexto social onde estão inseridos, que em síntese, refletirá na melhoria da qua-
lidade de ensino para as crianças de instituições públicas. 

Com a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, em 
dezembro de 2009, os pontos de convergências puderam ser melhores explicitados e as-
sumidos no seu conjunto por todos os envolvidos, na sequência do projeto em 2010. Na 
análise e na discussão sobre o referido documento, no início de 2010, que contou com 
a participação da equipe do Projeto (discentes e docentes universitários) e professores, 
supervisores, coordenadores e diretores da rede municipal parceira, foram ressaltados al-
guns aspectos, entre outros, destacamos: o referencial teórico adotado pelo projeto no 
ano de 2009, está implicitamente contido na Resolução CEN/CEB n° 5/2009, publicada 
no Diário Oficial da União, Brasília, 18 de dezembro de 2009, Seção 1, p. 18, que fixa as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, fator este que enaltece ainda 
os objetivos assumidos. Por último, a compreensão e a aproximação no que se refere à 
construção de uma prática educativa que atenda às Diretrizes Curriculares, cujo caráter é 
mandatório, exigirá disponibilidade e compromisso político para mudanças de concepções 
e criações de condições concretas que permitirão um avanço substancial na qualidade da 
educação oferecida às crianças desse município. 
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Brincadeiras e Fantasias Permeando a 

Prática na Educação Infantil  

Márcia Regina Canhoto de Lima, José Milton de Lima, Amanda Pires Chaves, 

Janaína Hellen Lima Santos, Leonardo De Ângelo Orlandi, Sabrina de Melo 

Correia da Silva, Talita Sousa Ameduri, Thaiz Negrizolli Lemes, Tony Aparecido 

Moreira. Faculdade de Ciências e Tecnologia- UNESP - Presidente Prudente.

Resumo: Esta pesquisa estabeleceu como objetivo investigar como são compre-
endidos e contemplados os eixos das culturas infantis denominados 
de ludicidade e fantasia do real, em uma instituição de Educação In-
fantil, no município de Presidente Prudente. A metodologia de na-
tureza qualitativa se caracterizou como pesquisa-ação. O referencial 
teórico apoiou-se, especialmente na Sociologia da Infância, que trata 
a criança como categoria social, cujas especificidades distinguem-na 
dos adultos. Os resultados apontam para mudanças qualitativas nas 
práticas educativas dos participantes, pois as situações de estudos, 
reflexões e de vivências com os temas permitiram constatar avanços 
no processo de formação profissional dos envolvidos e melhoria na 
prática educativa. Os professores passaram a considerar de maneira 
intencional, interesses e necessidades das crianças e seus direitos à 
participação, expressão e comunicação. Em relação às crianças, por 
meio dos jogos e das brincadeiras, elas desenvolveram vários conheci-
mentos, destaque para: as regras, as condutas, os costumes, os valores, 
as habilidades e os conceitos; enfim, aprendizagens diversas que pos-
sibilitaram o desenvolvimento nos aspectos sociais, morais, motores, 
cognitivos, emocionais e éticos tão necessários para a construção da 
sua identidade e para o seu processo de formação integral.

Palavras-chave: Educação, Ludicidade, Fantasia do Real. 

1. Introdução 
Este artigo foi elaborado a partir de um projeto de pesquisa e intervenção desenvol-

vido em uma escola de Educação Infantil da rede municipal de educação da cidade de 
Presidente Prudente, do qual participaram professores e funcionários da unidade parceira, 
docentes e discentes dos cursos de Educação Física e Pedagogia da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia – UNESP, Campus de Presidente Prudente, todos membros do Centro de 
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Estudos e Pesquisas em Educação, Ludicidade e Infância (CEPELI) e integrantes do  
grupo de pesquisa “Cultura Corporal: saberes e fazeres”. O objetivo do trabalho foi ana-
lisar como as culturas da infância são compreendidas no contexto da Educação Infantil e 
como são trabalhados dois eixos estruturadores dessas culturas - a ludicidade e a fantasia 
do real.

A investigação adotou o paradigma qualitativo de pesquisa, pois essa metodologia per-
mite certa flexibilidade do investigador e alguns ajustes, isto é, aprofundamentos de na-
tureza teórica e metodológica que podem emergir do próprio processo da pesquisa. Para 
que os objetivos propostos na investigação fossem alcançados, o percurso metodológico 
selecionado foi a pesquisa-ação que, além de oferecer condições para que os dados sejam 
devidamente analisados e interpretados, caracteriza-se também pela busca de produção 
coletiva e por transformações possíveis na realidade estudada. Para Thiollent (1988, p. 14),

[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que 

é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os parti-

cipantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo.

Essa modalidade de pesquisa representa uma possibilidade de unir teoria e prática, pois 
permite a mediação entre o pesquisador e o grupo de participantes, entre o saber formal 
com rigor teórico metodológico e o saber empírico. Esta pesquisa tem por pressuposto que 
os sujeitos que nela se envolvem formem um grupo coeso, com objetivos e metas comuns, 
interessados em um problema que emerge num dado contexto sócio-histórico, onde todos 
atuam e são considerados pesquisadores, sejam eles docentes e alunos universitários ou 
professores da EMEI- Escola Municipal de Educação Infantil. 

A investigação contou com a participação de quatro educadoras, onze auxiliares de de-
senvolvimento infantil (ADI) e cento e cinquenta crianças entre três e cinco anos de idade. 

As atividades, relacionadas ao emprego dos dois eixos estruturadores - a ludicidade e a 
fantasia do real -, foram desenvolvidas na EMEI, às quartas-feiras, no período das 9h00 
às 16h00, com duração de 45 minutos em cada sala, pelos alunos bolsistas e colaboradores 
vinculados ao Núcleo de Ensino da Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNESP, Cam-
pus de Presidente Prudente, em parceria com os professores da escola.

Com os apontamentos teóricos construídos pela pesquisa bibliográfica, foi possível 
planejar e executar as intervenções na EMEI. A coleta de dados, a partir da observação, 
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foi registrada em um diário de campo com o intuito de levantar subsídios para a análise 
e compor as discussões referentes ao tema pesquisado. Além desse procedimento, outros 
também foram utilizados, como entrevistas e questionários realizados com as educadoras, 
filmagens e fotos das intervenções, avaliações diárias elaboradas pelas educadoras sobre 
os avanços obtidos com as crianças em consonância com o trabalho efetivado, avaliações 
periódicas nas horas de trabalho pedagógico coletivo (HTPCs) e encontros temáticos. 

Para o registro das observações, foram adotados os procedimentos de anotar a data do 
evento, a turma escolar, os nomes das crianças, o espaço de desenvolvimento das ativida-
des, o tema do brincar respectivo ao eixo trabalhado, os aspectos desenvolvidos, as ações 
realizadas pelas crianças e as conversas ocorridas durante a brincadeira. 

Os registros escritos durante as observações foram armazenados e tornaram-se fontes 
de conhecimento para a pesquisa, pois a revisão do referencial teórico dos autores que 
estudam o tema em questão ocorreu concomitantemente com a intervenção, o que con-
tribuiu para garantir a confiabilidade dos resultados e das conclusões apresentadas às edu-
cadoras da instituição de Educação Infantil, possibilitando a reflexão sobre questões que 
puderam aprimorar a formação profissional e favorecer a todos os envolvidos a ampliação 
de conhecimentos sobre o tema.   

2. Desenvolvimento
Infância e crianças compõem um duo inseparável e normalmente associado a alegria, 

espontaneidade, fragilidade e dependência. Isso ficou evidenciado nas falas de algumas 
educadoras ( Jéssika, Janaína, Jakline)1 que, na ocasião das entrevistas e ao responderem os 
questionários em seminários na escola “João Figuereido”2, afirmaram que “a criança é um 
ser ingênuo e que será o adulto de amanhã”. 

A origem etmológica da palavra infância é a expressão latina “infante” que, de acordo 
com o Novo Dicionário Aurélio significa aquele “que não fala”, “incapaz de falar”. A crian-
ça era entendida como antagônica ao adulto, um adulto em miniatura, “tabula rasa”, e a 
infância, uma etapa de preparação para a vida adulta, um “vir a ser”. 

Ariès (1981) destaca, porém, que em cada período a infância foi objeto de diferen-
tes conotações influenciadas pelos aspectos político, econômico, social e cultural. Para o 
autor (1981), as relações de convívio das crianças com os demais membros da sociedade 
aconteciam no momento em que elas se tornavam ajudantes dos adultos no desempenho 
de determinada tarefa. Dessa maneira, para que a criança conseguisse atingir o ápice do 

1  Serão usados pseudônimos para preservar a identidade das educadoras.

2  Nome fictício.
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status de sujeito social, era essencial vivenciar, experimentar e apreender o mundo em que 
o adulto se inseria, distanciando-se, tão logo que possível, do seu mundo infantil. 

 Essa situação começa a mudar a partir da Revolução Industrial, quando os pais foram 
obrigados a sair de suas casas para atuarem nas fábricas que, pouco a pouco, foram toman-
do conta da sociedade. Esse fato gerou a necessidade do surgimento de instituições que 
se ocupassem dos pequenos na ausência familiar e, principalmente, suprissem a represen-
tação feminina na criação das crianças. Tais instituições funcionavam como um modelo 
de compensação social aos efeitos perversos do modelo de desenvolvimento capitalista 
industrial sobre as populações mais pobres, moradoras de centros urbanos. 

Nesse momento histórico, alimentação, cuidados de higiene e espaço para brincar eram 
oferecidos como uma dádiva ou caridade. No dia a dia, as instituições assumiam apenas o 
cuidado com as crianças, que era então entendido como o melhor para o desenvolvimen-
to delas. A concepção de natureza assistencialista levava a educadora a assumir o papel 
de mãe, preocupando-se apenas com as necessidades básicas das crianças, como higiene, 
alimentação etc. As creches funcionavam em horário integral, subordinadas e mantidas 
por órgãos de caráter médico-assistencial, deixando de lado as reais condições de desen-
volvimento da criança. O novo arranjo adotado na época tinha o sentido de compensar a 
pobreza, a miséria e a negligência das famílias e foi denunciado por grandes pensadores 
como Fröebel, Pestalozzi e Montessori.

No Brasil, o processo de criação de creches foi um pouco diferente do que o ocorrido 
na Europa, pois as instituições passaram a atender não somente os filhos dos trabalha-
dores das indústrias, como também os das empregadas domésticas. Ofereciam alimenta-
ção, segurança física e higiene e eram chamadas de “Casa dos expostos ou roda”. Com o 
passar do tempo, algumas mudanças foram sendo efetivadas, devido ao desenvolvimento 
da investigação científica e ao apoio das famílias e de organizações não governamentais 
(ONGs).

Hoje, estudos e pesquisas mostram a necessidade de superação do atendimento de 
cunho assistencialista na Educação Infantil. Diferentemente da percepção vigente por 
séculos, que a concebia como simples receptora da cultura ou dos processos de socialização 
propostos pelos adultos, as crianças devem ser reconhecidas como atores sociais.  

Sob a perspectiva da infância no século XXI, as instituições de Educação Infantil estão 
desafiadas a assumirem uma nova concepção. É possível observar que se por um lado, as 
instituições escolares foram criadas com um caráter assistencialista em virtude do cres-
cimento das indústrias e de todo o processo da Revolução Industrial, por outro, a partir 
dessa institucionalização, com o agrupamento de um maior número de crianças em um 
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determinado local, elas puderam desenvolver alguns aspectos de suas culturas, graças aos 
relacionamentos lá estabelecidos.

Sarmento (2004) afirma que a institucionalização da infância, no ínicio da modernida-
de, se deu por vários fatores, e o primeiro e decisivo foi

[...] a criação de instâncias públicas de socialização, especialmente atra-

vés da institucionalização da escola pública e da sua expansão como es-

cola de massas. De facto, a escola pública está associada à construção 

social da infância, dado que a sua constituição pelo estado de meados do 

século XVIII institui pela primeira vez, a libertação das actividades do 

trabalho produtivo para um sector do grupo geracional mais novo (ini-

cialmente constítuido só por rapazes da classe média), sendo progressiva-

mente alargada a toda geração, com a proclamação da escola obrigatória. 

(SARMENTO, 2004, p.11 e 12, grifo nosso).

Desse modo ocorreu o processo que implicou a formação de um conjunto de saberes e 
percepções sobre a infância, no qual a modernidade “operou também a elaboração de pro-
cedimentos configuradores da administração simbólica da infância” (Sarmento, 2004, p.13). 
Certas regras de conduta que se esperam dos pequenos, nem sempre estão devidamente 
legalizadas, mas, como afirma Sarmento (2004, p.13), “condicionam e constrangem a vida 
das crianças na sociedade [...]”. Alguns comportamentos foram sendo controlados para 
que elas se adequassem pouco a pouco às atividades realizadas pela sociedade, adaptando-
-se ao status quo do local, o que por um lado limita as possibilidades de gerar culturas 
novas, mas, por outro, favorece uma maior sociabilização da infância. 

Não somente o esforço normalizador foi prejudicial ao processo cultural das crianças 
nas instituições de Educação Infantil. Várias outras consequências também revelaram-se 
negativas, como a “criação de uma infância global, que potencializou as desigualdades 
inerentes à condição social, ao gênero, à etnia, ao local de nascimento e residências e ao 
subgrupo etário a que cada criança pertence”. Pode-se dizer que existem infância e infân-
cias, pois, ainda que sempre haja algo comum entre as crianças, a condição sociocultural 
“acentua as desigualdades, no quadro do efeito homogeneizador do processo de globaliza-
ção” (SARMENTO, 2004 p. 14).

Esse sentido de infância e infâncias, na segunda modernidade, delineia o processo de 
globalização e individualização no qual a regulação social consiste no peculiar jogo de 
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agregação e construção de regras pelos indíviduos e pelos laços sociais estabelecidos, con-
siderando as profundas diferenças de poder que elas estabelecem. As rupturas sociais cons-
tituídas com a globalização geraram o que podemos classificar, de acordo com Sarmento 
(2004), como a “reinstitucionalização da infância”, que se caracteriza por uma complexa 
rede de informações que procura homogeneizar a sociedade, mantendo a ordem social 
vigente. 

Podemos destacar a desigualdade social como um dos fatores preponderantes no pro-
cesso de reinstitucionalização. Na infância, esse fator causa um efeito normalizador e ho-
mogeneizador, implicando duas situações semelhantes quanto ao processo de globalização. 

Na primeira, podemos ressaltar o trabalho infantil, que muitas vezes, é esquecido pe-
los educadores, quando não percebem o que a sociedade tem imputado às crianças, não 
somente nas instituições de Educação Infantil, mas, principalmente, fora delas. Além de 
ajudarem na economia familiar, ainda contribuem para a globalização de produtos gerados 
por eles. Neste sentido, a escola não deve ser somente um local pelo qual os educandos 
passam e não criam vínculos, ela deve interagir com a comunidade e com a sociedade, 
entendendo os fatores externos que dificultam tanto o trabalho dos educadores quanto a 
aprendizagem das crianças. 

Outra situação importante decorrente da globalização e que também acontece no am-
biente escolar, é o efeito do marketing, estabelecido principalmente pelas mídias, e que 
tem influenciado até mesmo a imaginação das crianças. É comum, durante as aulas, que 
elas mostrem seus tênis, sapatos, pulseiras, brinquedos, cartinhas de monstros, dizendo 
sempre “que é novo e que a mãe deles irá comprar mais”. Segundo Sarmento (2004, p.18), “a 
constituição do mercado de produtos culturais para a infância (programas de vídeo, tele-
visão, cinema, desenhos animados, jogos informáticos, etc) contribui deliberadamente ao 
processo de globalização”. 

Observamos que a institucionalização e a reinstitucionalização contribuíram, em al-
guns aspectos, para o entendimento das culturas infantis, mas as dificuldades que trans-
portaram ao longo dos anos implicaram aspectos negativos, como o fator homogeneiza-
dor, desviando a normalidade e as características da infância. Percebe-se que as crianças 
tiveram muitos problemas que as levaram a constituir formas significativas de transpor a 
carga que a sociedade lhes imputou, o que fizeram com leveza e coragem. Nesse sentido, é 
possível observar que várias formas de ser e estar no mundo são construídas pelas crianças 
no dia a dia das instituições de Educação Infantil, e é esse o foco das questões que serão 
discutidas a seguir.
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Os Caminhos da Pequisa
A pesquisa procurou, por meio dos registros, avaliar algumas dimensões que nortearam 

todo o trabalho, anotando os acontecimentos em aula e também nas reuniões de HTPC 
(Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo).  

Na primeira dimensão foi preciso definir metas e objetivos: o que realmente se desejava 
alcançar? Como proceder à formação das educadoras e dessa forma valorizar e entender 
as culturas da infância? A expectativa da diretora da instituição participante da pesquisa 
era que o corpo docente recebesse uma formação continuada que contemplasse ativida-
des valorizadoras da infância na Educação Infantil. Era preciso fornecer subsídios para 
que utilizassem vários recursos, oferecendo à criança a possibilidade de desenvolver suas 
potencialidades, sem lhe negar seus direitos como categoria social. O trabalho considerou 
todas as educadoras como pesquisadoras e corresponsáveis pelo desenvolvimento desta 
pesquisa podendo, juntos, buscar as soluções dos problemas da prática à luz do referencial 
teórico compartilhado por todos.   

No tocante à segunda dimensão, foi preciso ver, rever e analisar as rotinas e o currí-
culo, observar a variedade e o equilíbrio das atividades, procurando oferecer, por meio da 
ludicidade e da fantasia do real, oportunidades de aprendizagem em diversas linguagens. 
Para tanto, foi importante o comprometimento na execução dos planos de aula, tomando 
o cuidado de oferecer atividades que promovessem o desenvolvimento global das crianças 
e atendessem também suas necessidades. 

O terceiro aspecto envolveu o estudo das estratégias de ensino-aprendizagem. Era 
necessário entender como as crianças se organizavam e estruturavam o brincar, bem 
como perceber quem estava participando das atividades, que papéis assumiam crianças 
e adultos e se essas relações estavam de acordo com as expectativas da pesquisa para, 
assim, procurar incentivar a aprendizagem e a descoberta. As HTPCs realizadas com a 
equipe do projeto serviram como base para o desenvolvimento deste passo, uma vez que 
as educadoras precisavam obter um referencial teórico sobre a temática, que fundamen-
tasse suas ações.   

No quarto ponto, observamos a necessidade de organizar as formas de planejamento 
e avaliação das atividades. Tanto as educadoras da EMEI quanto a equipe do projeto in-
vestiram na utilização de registros individuais em diários de observação. O conteúdo a ser 
ministrado às crianças no dia da intervenção era de responsabilidade da equipe da univer-
sidade, com a participação das professoras na sua execução. O desenvolvimento de outras 
atividades ou a repetição, no decorrer da semana, das trabalhadas em parceria ficavam a 
cargo da professora da classe, que podia adequar ou mesmo enriquecer a proposta. Isso 
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ocorria para aumentar o repertório de brincadeiras das educadoras participantes e também 
para estimulá-las a pesquisar novas atividades lúdicas.     

A quinta dimensão ressaltada foi o envolvimento de todos nas atividades lúdicas reali-
zadas com as crianças. No início das intervenções, a postura das educadoras era tímida e 
suas ações se restringiam a intervir para manter a disciplina entre as crianças. Aos poucos, 
essa atuação foi assumindo um caráter diferente, elas se sentiram mais seguras e passaram 
também a mediar as atividades tornando-se parceiras nas ações desenvolvidas. Nas pri-
meiras intervenções, foi marcante a necessidade de convencimento, uma vez que as crian-
ças queriam realizar apenas as brincadeiras que já conheciam, resistindo à introdução de 
novas atividades. Foi preciso prometer que, se participassem da brincadeira proposta, te-
riam, depois, a oportunidade de voltar àquela que desejavam. Aos poucos suas concepções 
foram mudando, seus repertórios foram sendo ampliados e as crianças passaram a aceitar 
mais facilmente as novas atividades. Cada classe desenvolveu sua autonomia, assumindo a 
preferência pelas novas brincadeiras.   

Na sexta esfera, além dos materiais oferecidos para a realização das atividades, o am-
biente físico foi determinante. Várias questões foram levantadas pela equipe, como: O 
local era propício para a realização do trabalho, ou era apenas uma estrutura de adultos 
adaptada às crianças? Em qual contexto o brincar ocorria? Quais eram os espaços interno 
e externo utilizados? Havia possibilidade de criar um ambiente que valorizasse as culturas 
infantis? Depois desses questionamentos a instituição ofereceu condições e locais diversi-
ficados para que o brincar e a fantasia do real acontecessem de maneira natural.

A sétima dimensão tratou das relações, ou seja, as formas como crianças e adultos inte-
ragem em suas atividades, e quão significativas são as regras e os códigos de conduta social 
adotados. Esta dimensão depende de um grande exercício prático, porque ocorre funda-
mentalmente a partir das relações sociais. É a interferência do adulto no comportamento 
das crianças, auxiliando suas condutas e influenciando seu relacionamento com as outras 
pessoas, que pode ser devidamente avaliada ao longo da pesquisa. 

A definição dessas dimensões foi importante, pois por meio delas se traçaram cami-
nhos e perspectivas para desenvolver da melhor maneira possível o trabalho no interior da 
EMEI, que teve a preocupação de compreender as condições em que as crianças convivem 
com realidades diferentes, aprendendo e lidando com valores que auxiliam na sua formação. 

Nesse sentido, os estudos sobre as culturas da infância têm sido um referencial impor-
tante que amplia de maneira significativa os meios para compreender e lidar com a criança 
como ser concreto e que ocupa um lugar na história. Este ponto será discutido no próximo 
tópico. 
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Culturas da Infância: A Importância da Ludicidade 
e a Fantasia do Real na Educação Infantil
A infância é uma categoria social muito complexa de ser compreendida, tanto que vá-

rias pesquisas têm sido feitas em torno dessa temática a fim de explicar como são produzi-
das suas manifestações culturais. Para Sarmento (2004, p.21), o ponto principal no estudo 
das Culturas da Infância “é a interpretação da sua autonomia, relativamente ao adulto”. 
Nas culturas infantis existem muito mais coisas envolvidas no processo de autonomia des-
sa categoria social, que se relacionam com: objetos, brinquedos, valores morais e categorias 
sociais distintas das delas. Todas essas manifestações, afirma Sarmento (2004), são uma: 

[...] inventariação dos princípios geradores e das regras das culturas da 

infância é uma tarefa teórica e epistemológica que se encontra em boa 

medida por realizar. Constitui, deste modo, um desafio científico a que 

se não podem furtar todos quantos se dedicam ao estudo da criança. Esse 

esforço científico deve, ao meu ver, seguir os quatro eixos estruturadores 

das culturas da infância: a interactividade, a ludicidade, a fantasia do 

real e a reiteração. (Ibidem, 2004, p.23) .

O eixo interatividade, segundo Sarmento (2004, p.23), é um dos pilares das culturas da 
infância, tendo em vista que a criança vive num mundo heterogêneo onde está em contato 
com várias e diferentes realidades que favorecem a formação da sua identidade pessoal e 
social, com destaque para a escola, a igreja, a família, o grupo de amigos e as atividades 
sociais. Por isso, para que a aprendizagem se concretize, a cultura de pares, que é estabele-
cida quando as crianças partilham do mesmo espaço e se relacionam umas com as outras, 
precisa ser garantida. 

Na reiteração, destaca o autor, o tempo da criança é sempre provido de novas possi-
bilidades, capaz de ser repetido, reiniciado a qualquer momento. Esse tempo tanto pode 
ocorrer no plano sincrônico, no qual rotinas e situações são recriadas, como no plano 
diacrônico, por meio da transmissão dos jogos, brincadeiras e rituais “das crianças mais 
velhas para as crianças mais novas, de modo continuado e incessante, permitindo que 
seja toda a infância que se reinventa e recria, começando tudo de novo” (SARMENTO, 
2004, p.29).

Esses dois eixos não estão dissociados dos outros, são fundamentais e precisam ser 
valorizados por quem se relaciona com a criança no dia a dia. Nesta investigação, porém, 
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apesar da relevância de todos os quatro, destacamos a ludicidade e a fantasia do real, que 
foram os eixos mais trabalhados e pesquisados por esta equipe.

A ludicidade representa um aspecto essencial das culturas infantis. Sarmento (2004) 
salienta que o brincar é próprio do homem e uma de suas atividades sociais mais significa-
tivas, e que “as crianças brincam contínua e abnegadamente. Contrariamente aos adultos, 
entre brincar e fazer coisas sérias não há distinção, sendo o brincar muito do que as crian-
ças fazem de mais sério”. (SARMENTO, 2004 p.25).

O lúdico, assim, está para a criança como o trabalho está para o adulto. Isto não signifi-
ca que a criança deva brincar o dia todo, mas que no momento de brincar a ludicidade seja 
privilegiada, para que sejam criadas as condições que possibilitam o seu desenvolvimento 
pleno nessas atividades consideradas principais.

Na Educação Infantil, a ludicidade não deve ser reservada apenas a alguns poucos mo-
mentos, como nas aulas de Educação Física, em finais de aulas, quando as criancas não 
estão “rendendo mais”, ou em momentos livres, para dispender energia. Ela precisa fazer 
parte do cotidiano, pois é preciso compreender que “o brinquedo e o brincar são tam-
bém um factor fundamental na recriação do mundo e na produção das fantasias infantis” 
(SARMENTO, 2004, p. 26), tanto que Scherer (2007, p.112) afirma:

Todas as crianças em todas as partes do mundo brincam. Ao brincar, 

não dissociam este ato do fazer coisas sérias , ao contrário dos adultos, 

que quando se divertem em jogos, danças, festas, os consideram ativi-

dades de lazer, efetuando-os em momentos dissociados do trabalho. Pelo 

brincar, as crianças compreendem e entronizam idéias, comportamentos, 

reflexões, atitudes. Os jogos, os brinquedos e a própria ação do brincar, 

em especial o brincar com os outros, constitui-se em fator responsável por 

inúmeras aprendizagens e importante suporte na construção das relações 

sociais. (SCHERER, 2007, p. 112).

Pode-se assim afirmar que a ludicidade está associada à interatividade, já que a nature-
za interativa no brincar é um dos primeiros componentes das culturas da infância, um de 
seus aspectos essenciais. Então é necessário entender o brincar, reconhecer a ludicidade e 
oferecer às crianças um repertório maior de brincadeiras do que aquelas que elas já pos-
suem. Em nossas primeiras intervenções na instituição pesquisada, observamos a enorme 
carência de atividades que possibilitassem às crianças vivenciarem o lúdico. Elas quase não 
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brincavam, e quando o faziam, reproduziam aspectos padronizados e empobrecidos. No 
primeiro contato, foi possível diagnosticar o repertório das crianças e sua autonomia em 
relação a brincadeiras e jogos. A brincadeira que todas as turmas desenvolviam, sem ex-
ceção, era a do “pato-pato-ganso3”, e não queriam outra. A atividade, realizada na quadra, 
era a seguinte:

Com o desenrolar da pesquisa, as crianças foram aumentando seu repertório e pas-
saram a aceitar todas as atividades propostas. As brincadeiras foram tomando conta dos 
espaços da EMEI, como também foram percebidas no cotidiano familiar, como relataram 
várias mães. A presença de um trabalho mais sistematizado dos professores coordenado-
res do projeto com as educadoras, nas HTPCs e encontros agendados, foi essencial para 
a compreensão do seu papel como mediadoras das atividades lúdicas, assim como para 
o desenvolvimento de sua competência em selecionar as atividades a serem trabalhadas 
em cada período do desenvolvimento infantil. Esse suporte foi essencial para que fossem 
realizadas as atividades nas quais as crianças poderiam ser crianças, agindo como criança, 
sem que isso fosse julgado ou desmerecido, e sim valorizado. 

Dessa forma, para que possamos entender todos os processos que envolvem as culturas 
da infância, é necessário compreender que os eixos que as estruturam encontram-se em-
bricados um no outro e, em algumas situações lúdicas, é possível perceber a interação dos 
quatro. 

No que se refere à fantasia do real, Sarmento (2004, p.26) aponta que é através do 
mundo da fantasia, do faz de conta, que a criança atribui significado às coisas e constrói 
a sua visão de mundo. É uma capacidade de resistência frente às situações indesejadas ou 
dolorosas vivenciadas pelas crianças. Para o autor (2004, p.26), 

Esta expressão – “faz de conta” é algo inapropriado para referir o modo 

específico como as crianças transpõem o real imediato e o reconstroem 

criativamente pelo imaginário, seja importando situações e personagens 

fantasistas para seu cotidiano, seja interpretando de modo fantasista os 

eventos e situações que ocorrem. Na verdade, a dicotomia realidade - 

fantasia é demasiado frágil para denotar o processo de imbricação entre 

3  Atividade pato-pato-ganso: as crianças sentam-se em círculo e uma delas fica fora da roda dando voltas e colocando 

a mão na cabeça de cada um do grupo, repetindo “pato, pato”, até que num deles diz “ganso”. O escolhido deve 

levantar-se e tentar pegar o colega que o escolheu. Este dará a volta na roda e tentará sentar-se no lugar do que foi 

eleito o “ganso”. Se for pega, ela irá para o centro da roda “chocar”. Se não, senta-se no lugar do “ganso”, que inicia 

de novo a brincadeira. 
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dois universos de referência, que nas culturas infantis efectivamente se 

encontram associados. Poderemos de resto, justamente, interrogar-nos so-

bre se essa imbricação não ocorre também no mundo dos adultos, isto 

é, o “real” não é, afinal, o efeito da segmentação, da transposição e da 

recriação feitas no acto de interpretação de acontecimentos e situações. 

(SARMENTO, 2004 p.26).

A fantasia permite às crianças vivenciar outras realidades que, às vezes, encontram-se 
distantes de seu cotidiano, bem como superar seus medos e anseios em situações adversas. 
Scherer (2007, p. 113), citando SARMENTO (2003a), afirma que o processo de imagi-
nação do real é o alicerce do modo de inteligibilidade, propiciando aos pequenos, mesmo 
que de forma imagética, experimentar situações e possibilidades novas, auxiliando-os a 
suportar passagens difíceis, inexplicáveis ou ainda incompreensíveis em sua vida.

Esta transposição imaginária de situações, pessoas, objectos ou aconteci-

mentos, esta “não literalidade” (Goldman e Emminson, 1987), está na 

base da constituição da especificidade dos mundos da criança, e é um 

elemento central da capacidade de resistência que as crianças possuem 

face às situações mais dolorosas e ignominiosas da existência. A estrela 

que transporta para o céu uma pessoa querida, a boneca com que se 

brinca no meio da desolação e do caos provocados pela guerra ou por um 

cataclismo natural, a narrativa imaginosa com que se explica um in-

sucesso, uma falha ou até uma ofensa, integram este modo narrativo de 

estruturação não literal das condições de existência. É por isso que fazer 

de conta é processual, permite continuar o jogo da vida em condições 

aceitáveis para a criança. (SARMENTO, 2003a, apud, SCHERER, 

2007 p.113, grifos do autor).

O “imaginário infantil é uma das mais estudadas formas específicas de relação das 
crianças com o mundo” (SARMENTO, 2002, p.2). Na escola de Educação Infantil é pos-
sível perceber também a influência da mídia quando personagens como o Homem Aranha, 
o Batman, Ben Dez, Yugi Oh, entre outros, acabam incorporados à fantasia infantil. Vários 
comentários são feitos na EMEI a respeito desses personagens:
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Data: 29/04/2009.

Sala: Pré II.

Espaço: Externo. 

Crianças: Augusto, Roger e Tobias.

Educadores: Jessika, Nayara, Leandro. 

Brincadeira: O PINTOR.

Principais aspectos trabalhados: Sentimentos, Fantasia do Real, Intera-
tividade. 

Ações: Contar uma pequena história de um pintor famoso que resolveu 
passar na escola para pintar os espaços escolares, entretanto, algo acon-
teceu. O pintor percebeu que no caminho ele tinha perdido as tintas 
e seus pincéis, logo, todos que desejassem ajudar o pintor teriam que 
ajudar os educadores a encontrarem os pertences do pintor. Após terem 
encontrado, as crianças eram convidadas a fazer um desenho para o pin-
tor, para que ele levasse a outras crianças do mundo.

Conversas:

Jéssika: – Vamos pintar?

Crianças: – Vamos!

Jéssika: – O que pintaremos então?

Augusto: – Prô, eu vou pintar o Homem Aranha e depois um jacaré.

Roger: – Eu já estou pintando o lobo mau.

Nayara: – Nossa! O lobo mau? Que medo!

Roger: – Não, não precisa ter medo, ele é bonzinho.

Leandro: – Nossa! Quantos desenhos bonitos, quem é este, Tobias?

Tobias: – É o Ben Dez (Apontando para a cor verde).

Jéssika: – Nossa! O pintor vai ficar muito feliz com esses desenhos, mas 
será que ele quer só o Homem Aranha e o Ben Dez? Vamos desenhar 
um urso saindo da caverna? Quem consegue?

Tobias: – O meu já está saindo, olha aqui.

Augusto: – O meu é azul!

Leandro: – Vamos guardar para entregar para o pintor?

Crianças: – Vamos!
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Trata-se de um exemplo de transposição do real por Tobias, Augusto e Roger, e vemos 
que o imaginário das crianças se torna tão importante em suas atividades, que ele deve ser 
muito bem interpretado pelos educadores. Na idade entre 3 e 5 anos, os jogos simbólicos 
devem ser valorizados e garantidos. Para Sarmento (2002):

O jogo simbólico desempenha [...] uma função nuclear na construção do 

sentido pelas crianças; a intermediação desse jogo com as outras, através 

da sociabilidade infantil e no âmbito das culturas de pares é central à 

configuração de um imaginário colectivo, que está contextualizado so-

cialmente, mas exprime, nas condições específicas de cada situação espa-

ço-temporal, a diferença cultural estabelecida pela pertença geracional. 

(Ibidem, 2002, p.14).

Situações precisam ser criadas para que as crianças desenvolvam a imaginação utilizan-
do o brinquedo, que, por sua vez, funciona como “pivô da separação entre pensamento (o 
significado de uma palavra) dos objetos” (VIGOTSKY, 1991, p.111). A pesquisa tentou 
provocar esse tipo de atividade imaginativa por meio de histórias infantis, nas quais sem-
pre alguma atividade era contextualizada com o enredo ou, também, por intermédio de 
jogos de papéis, ficando caracterizada a facilidade com que as crianças realizam a transpo-
sição do real durante as brincadeiras.

Dia: 18/11/09.

Sala: Maternal I. 

Espaço: Externo. 

Crianças: Douglas, Renato.

Educadores: Jessika, Nayara, Leandro. 

Brincadeira: ÁRVORE ENCANTADA 

Principais aspectos trabalhados: sentimentos, imaginação, fantasia e inte-
ração social, 

Ações: Contar uma pequena história de um mundo encantado cheio de 
doces gostosos, mas muito perigoso, com areia movediça de doce de 
leite,  piso escorregadio de doce de banana, túnel de agulhas açucaradas 
e bambolês de rosquinhas caramelizadas. Após passar por todos esses 
lugares gostosos e perigosos, as crianças precisam encontrar a árvore 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
B

rincad
eiras e Fantasias Perm

eand
o

 a Prática...
103

encantada e, com ela, a fada dos doces, porque ela guarda um grande 
segredo, uma surpresa maravilhosa.   

Conversas: 

Douglas: – É a fada, é a fada!

Nayara: – Oi! Bem-vindos! Esta é a árvore encantada. 

Renato: – Fada dos doces!

Jessika: – Onde? Eu não estou vendo ninguém! 

Douglas: – Ali, prô, ali!

Nayara: – Vou bater com a minha varinha de condão na cabeça delas 
para que possam me ver. 

Jessika: – Nossa! Uma fada! 

Leandro: – Nossa! É a fada querida!

Jessika: – E você tem alguma coisa para dar às nossas crianças? 

Nayara: – Preciso de ajuda para dar os frutos da árvore encantada a 
todos. 

Jessika: – Vamos, gente, ajudar a pegar os frutos!  

Crianças: – Eu quero! Eu quero! 

Nayara: – Vou tocar com a minha varinha de condão nos frutos para 
vocês receberem o prêmio.

Renato: – Tem bala dentro!

Leandro: – Fada querida, qual é o gosto desta bala?

Nayara: – Esta bala tem gosto de felicidade e só vai sentir quem chupar.   

Nayara: – Vocês estão felizes?

Crianças: – Sim!

Atividades dessa natureza ajudam a criança em seu desenvolvimento, pois neste estágio 
é necessário utilizar um “pivô” para que ela possa criar e dar significado à atividade. Criar 
uma situação imaginária não é algo fortuito na vida dela, pelo contrário, é a primeira ma-
nifestação de emancipação da criança em relação às restrições situacionais (VIGOTSKY, 
1991, p.113). Ela precisa desse recurso e o utiliza porque ele faz parte de seu  contexto de 
vida, é próprio da infância, e “não uma incapacidade, uma marca de imaturidade ou erro” 
(SARMENTO, 2002, p.16). 

Todas as atividades realizadas neste projeto de pesquisa e intervenção levaram em 
consideração que as crianças reinventam modos novos de conceber a brincadeira e de-
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les se apropriam. As educadoras destacaram esse aspecto nos relatos que descreviam o 
desenvolvimento das mesmas atividades, porém sem a presença dos pesquisadores. Elas 
observaram que as crianças brincavam de forma diferente, criavam outras regras, outros 
personagens, e até outros enredos para suas brincadeiras, o que contribuiu muito para o 
desenvolvimento da oralidade e da capacidade simbólica de muitas delas. 

Os resultados foram tão positivos que algumas educadoras relataram como o projeto 
possibilitou-lhes experimentar na prática o conteúdo debatido nos encontros e comprovar 
os benefícios no processo ensino-aprendizagem. A fala mais evidente entre a maioria das 
educadoras foi a que se referia às atividades realizadas com os jogos de papéis, que torna-
ram as brincadeiras de casinha, de escola e de circo, entre outras, em algo comum na vida 
diária das crianças da EMEI. Segundo as educadoras Silvia e Marcela, com o desenvolvi-
mento do projeto elas puderam compreender de fato qual o papel da Educação Infantil na 
formação das crianças. A professora Marcela complementou:

Não é correto ficarmos preocupadas apenas em ensinar a criança a ler 

e a escrever, como se tudo girasse em torno disso, uma “paranoia cole-

tiva”. É preciso educar as crianças de maneira significativa para que 

sejam felizes, esse é o primeiro ponto para que elas realmente aprendam 

qualquer coisa.

Essa afirmação foi muito significativa e vem ilustrar e fechar nossa discussão: apesar 
dos obstáculos e problemas a serem enfrentados, é sempre possível despertar nas pessoas a 
capacidade de aprender e de rever suas visões e representações de educação, de sociedade e 
de mundo. Portanto, as instituições de Educação Infantil podem transformar-se em espa-
ços de múltiplas vivências, onde a criança seja capaz de se emocionar, de sentir, amar, agir, 
ser solidária, sonhar e de se realizar como pessoa. 

Resultados Finais
No decorrer da pesquisa, vários resultados promissores foram verificados. Como a 

própria metodologia adotada aponta as mudanças na realidade efetivamente ocorreram, 
todavia, não ainda da maneira como os participantes esperavam, pois em educação as 
transformações são lentas e gradativas. Mesmo com fragilidades, dificuldades e limitações, 
a sistematização dos dados pôde mostrar que o ganho foi substancial. Tendo por base o 
referencial teórico, nas entrevistas e seminários, nas intervenções realizadas semanalmante 
e no diário de campo, foi possível verificar o avanço em torno da temática. 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
B

rincad
eiras e Fantasias Perm

eand
o

 a Prática...
105

No que se refere às crianças, destacamos alguns resultados positivos em relação a ele-
mentos básicos da psicomotricidade como a coordenação motora ampla, o equilíbrio, o 
ritmo, a organização temporal e espacial, o esquema corporal e a lateralidade. Quanto a 
este último item, os progressos foram percebidos à medida que os trabalhos eram realiza-
dos. No início, o simples fato de as crianças se movimentarem coletivamente causava certo 
incômodo nas educadoras, que ficavam ansiosas e pediam que não fossem dadas atividades 
muito dinâmicas, pois ficavam preocupadas com a integridade física das crianças. De fato, 
a princípio, as crianças caíam demais, e 70% delas tinham dificuldades para andar, correr, 
saltar e se deslocar nos espaços. Os dados obtidos demonstraram, ao final do projeto, uma 
superação desse quadro. 

Também foram constatados resultados positivos em relação a oralidade,  criatividade, 
socialização, concentração, autoestima e capacidade simbólica. Esses efeitos foram muito 
destacados pelas educadoras e gestoras nas avaliações e encontros para estudo. É possível 
inferir que o projeto contribuiu de maneira satisfatória para o que tinha sido proposto 
inicialmente em relação às crianças. Elas adoraram os trabalhos, sentiram-se mais felizes 
durante a realização das atividades e, com as condições proporciondas pelas situações lú-
dicas e de imaginação, tornaram-se mais interativas, ricas e criativas.

Quanto às educadoras da EMEI, algumas mudanças foram também destacadas. Elas 
começaram a valorizar a ludicidade e a fantasia do real e a trabalhar esses eixos cotidiana-
mente em suas aulas. Passaram a conceber a criança de maneira diferente, percebendo que 
cada uma tem seu tempo, inteligibilidade e espaço próprios, retratados nas atividades e nas 
diferentes formas de expressão e comunicação. 

As gestoras, na medida do possível, acompanharam o trabalho de intervenção e tam-
bém estiveram presentes nas HTPCs, nas avaliações e nos seminários.  Nas avaliações 
da instituição, foi ressaltado o ganho substancial que alcançaram na formação em ser-
viço, investimento que repercutiu na prática docente. No início do ano letivo de 2010, 
elas nos confidenciaram que em sua primeira reunião com os pais, o principal questio-
namento era se o projeto teria continuidade e que as crianças aguardavam ansiosamente 
o início das atividades.

Quanto aos discentes universitários, o saldo também foi positivo, pois vivenciaram uma 
experiência que, além de lhes proporcionar a compreensão das condições de trabalho nas 
escolas públicas, possibilitando-lhes a ampliação do compromisso social e político, também 
contribuiu para sua formação com o estabelecimento da estreita relação entre teoria e prática. 

Para os docentes universitários, os resultados foram expressivos, porque, ao desenvol-
verem suas pesquisas, lideraram a produção de conhecimentos e enriqueceram suas prá-
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ticas educativas com questões e encaminhamentos vivenciados na realidade escolar. Isso 
possibilitou igualmente socializar os conhecimentos adquiridos por meio de publicações e 
participações em eventos e nas aulas ministradas na universidade.

Considerações Finais
Conforme destacamos, na Idade Média as crianças eram consideradas apêndices do 

universo feminino, não tinham valor próprio, eram tratadas como possíveis promessas de 
adultos, concepção que ainda sobrevive, apesar do avanço legal e da produção científi-
ca sobre o tema. A modernidade trouxe consigo outros conceitos, com investimentos da 
sociedade e dos adultos sobre as crianças, e a preocupação em criar formas para regular 
a infância. Estudos contemporâneos resgatam as concepções de infância as quais consi-
deram as crianças sujeitos ativos, que produzem cultura e não simplesmente reproduzem 
elementos culturais. 

No decorrer da pesquisa foi possível perceber que os eixos estruturadores são recursos 
que contribuem de maneira significativa no processo de aprendizagem e desenvolvimento 
das crianças. Os indicativos apresentados serviram de referência para todo o grupo envol-
vido, que constatou o papel da ludicidade e da fantasia do real como eixos da cultura da 
infância, imprescindíveis no contexto da Educação Infantil para a valorização da infância 
como categoria social e da criança em suas especificidades.

É certo que pressões governamentais ou das redes de ensino prendem os educadores a 
uma estrutura hierárquica que dificulta sobremaneira a superação de dificuldades. Por isso, 
o estudo e a fundamentação teórica tornam-se necessidade na vida de todos os profissio-
nais da educação que, certos de suas convicções políticas e pedagógicas, têm como buscar 
alternativas para implementar aquilo com que sonham e no que acreditam.

Um sonho que busca a realidade em que as crianças devem ser tratadas como atores 
sociais, pois na constituição do ambiente escolar não há mais lugar para a desvalorização 
da infância e o tratamento da criança como ser incapaz. É preciso, antes de qualquer outra 
decisão, que o próprio educador entenda a criança como protagonista, com suas especi-
ficidades, e que deixe de visar somente o resultado final vinculado ao domínio exclusivo 
de poucas linguagens. Compreender as culturas da infância, com seus eixos, é uma meta 
na sociedade contemporânea, e foi também o objetivo do presente estudo realizado na 
instituição investigada, cujos resultados esperamos, sem pretensões generalizadoras, que 
possam contribuir para a reflexão e a formação de pessoas que atuam ou convivem com as 
crianças no contexto histórico atual.

Para concluir, fazemos nossa a afirmação de Carlos Drummond de Andrade quando 
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sabiamente diz que “brincar com criança não é perder tempo, é ganhá-lo, se é triste ver 
meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados, em salas sem ar, com 
exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem”.
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Resumo: Com o objetivo de despertar alunos do ensino Fundamental de 
uma escola pública para o conhecimento, visando promovê-los a 
agentes ativos e responsáveis pela própria formação, envolvidos 
em hábitos de permanente procura, organizamos um Clube de 
Ciências com atividades científico-culturais, esportivas e projetos 
especiais como a redação de textos para um jornal, visita monito-
rada a uma reserva florestal e ao litoral do estado. Os principais 
desafios foram de origem familiar, com destaque para violência, 
falta de orientação e incentivo, que se somam à falta de valoriza-
ção do conhecimento e crença apenas no trabalho precoce como 
forma de encaminhar bem os adolescentes e obter acréscimo fi-
nanceiro à parca renda familiar. Contudo, os resultados obtidos 
indicam que o espaço e a dinâmica de um Clube de Ciências 
permitem construir caminhos fecundos, que necessariamente in-
cluem o conhecimento científico e práticas de compartilhamento, 
responsabilidade e respeito, igualmente imprescindíveis à con-
quista da cidadania.

Palavras-chave: clube de ciências, ensino de ciências, transformação social, ensino 
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O Cenário do Ensino de Ciências no Brasil
A forma como o ensino é desenvolvido hoje, na maioria das escolas brasileiras, priva os 

alunos do desenvolvimento de um senso investigativo e crítico, fato observável também na 
disciplina de Ciências, cujos conhecimentos influenciam as relações humanas e dependem 
de constantes questionamentos, quer seja para avanços, refinamentos ou avaliações de suas 
implicações sociais. 

Embora documentos oficiais para a educação nacional apresentem propostas poten-
cialmente favoráveis a avanços pessoais e sociais valorosos, geralmente, não chegam a se 
concretizar. Trazemos um trecho dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fun-
damental, que aponta para o desenvolvimento de capacidades do aluno que lhe permita: 

Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e 

de tomar decisões coletivas; perceber-se integrante, dependente e agente 

transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações 

entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente. 

(BRASIL, 1998, p55)

Contudo, devido a diversas dificuldades que envolvem a prática docente (Abib, 1996, 
Carvalho & Gil-Pérez, 1995, Moura, 1989), deparamo-nos com muitas atuações que vão 
de encontro a esses preceitos, atestando uma triste realidade que se repete em salas de aula 
de todo o Brasil. 

Infelizmente, e por motivos vários, a escola atual não tem sido uma instituição que pri-
vilegie e promova, de fato, a autonomia dos seus participantes (alunos e professores). Sem 
medo de cometer equívoco ao generalizar, pode-se afirmar que na esmagadora maioria 
das escolas: 

O professor ensina, os alunos são ensinados; o professor pensa, e alguém 

pensa pelos estudantes; [...] o professor estabelece uma disciplina, os alu-

nos são disciplinados; [...] o professor escolhe, impõe a sua opção, os alu-

nos submetem-se; [...] o professor confunde a autoridade do conhecimen-

to com a sua própria autoridade profissional, que o opõe à liberdade dos 

alunos; [...] o professor é o sujeito do processo de formação, enquanto os 

alunos são simples objetos dele. (FREIRE, 1971 apud KLOS, 2006). 
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Gadotti (1995, p.36) complementa, afirmando que 

[...] Predomina na educação brasileira uma pedagogia conteudista [...] 

que sufoca a multiculturalidade própria do nosso tempo, impondo o que 

Argumedo (apud Gadotti, 1995) entende como um saber que contém, 

dentro dele, elementos que legitimam a dominação, que inibem a possi-

bilidade de os homens se transformarem em sujeitos de sua própria histó-

ria [...]. É um saber que foi expropriado e é devolvido aos seus criadores 

na forma de receitas, instruções, postulados.

Considerando o ensino de Ciências, identificamos esse mesmo cenário, que revela o 
descompasso entre propostas progressistas reveladas em documentos oficiais e práticas 
não condizentes com a capacitação de alunos para uma melhor compreensão de mundo, 
e com habilidades fundamentais para seguir uma carreira científica, caso essa seja a as-
piração. Dessa forma, o Ensino de Ciências que poderia propiciar a formação de jovens 
questionadores, com de hábito investigativo e reflexivo, acaba como as demais matérias 
nas quais o “educador faz ‘comunicados’ e depósitos que os educandos, meras incidências, recebem 
pacientemente, memorizam e repetem” (FREIRE, 2005). Transforma-se o que deveriam ser 
aulas estimulantes, provocadoras e para o desenvolvimento de conhecimentos e habili-
dades imprescindíveis a um sujeito afinado com o seu tempo, competente para tomada 
de decisões e com autonomia para ampliar sua rede de experiências significativas, em 
aulas monótonas. Assim, conteúdos dinâmicos e provocadores de intensa inquietação, 
que teriam a capacidade de interferir e de mudar radicalmente realidades sociais, acabam 
por ser transcritos de livros para os quadros de giz e destes para os cadernos, de forma 
mecânica e tediosa, por alunos quase sempre sem domínio da leitura escrita (OECD, 
2000; OECD, 2006). 

A Construção de um Espaço Dinâmico e 
Transformador
Com essas constatações e dispostos a contribuir para mudanças, desenvolvemos a idéia 

da criação de um Clube de Ciências, um espaço extra-classe no qual aproximadamente 20 
adolescentes, entre 10 e 15 anos de idade, exerceriam seus direitos de questionamentos do 
“porquê” e “para quê” de seus esforços, como sujeitos ativos e responsáveis pela própria for-
mação, autoconhecimento e ações no mundo, estimulados e orientados por 6 licenciandos 
em Ciências Biológicas. Dada a natureza dessa experiência de ensino não formal, assumi-
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mos, de acordo com Gaspar e Hamburger (1998), a responsabilidade de buscar por um 
referencial teórico abrangente e interdisciplinar, que pudesse nos respaldar diante da im-
previsibilidade dos temas e dos questionamentos propiciados pela ausência de conteúdos 
fechados e pré-estabelecidos, bem como pela diversidade etária, interesses e experiências 
prévias dos adolescentes integrantes do grupo. 

Optamos por valorizar a reflexão e a capacidade de análise crítica, reforçando o com-
ponente investigativo, muito próprio das Ciências Naturais, uma vez que, uma das tarefas 
centrais como educador progressista 

É apoiar o educando para que ele mesmo vença suas dificuldades na com-

preensão ou na inteligência do objeto e para que sua curiosidade, com-

pensada e gratificada pelo êxito da compreensão alcançada, seja mantida 

e, assim, estimulada a continuar a busca permanente que o processo de 

conhecer implica (Freire, 1996, p.119)

Escolhemos atuar junto a alunos do ensino fundamental da única escola pública exis-
tente em Rubião Júnior, distrito de Botucatu, por se tratar de um local onde se avolumam 
problemas sociais envolvendo crianças e adolescentes, que pouca atenção têm recebido. 
Ironicamente, é onde funciona um dos grandes centros de excelência de ensino e pesquisa 
do Estado de São Paulo, a UNESP de Botucatu.

Existem muitos Clubes de Ciências que variam nos seus objetivos e metodologias, im-
plicando em diferentes conteúdos destacados para trabalho, mas há, de forma geral, uma 
semelhança entre eles que se resume em fomentar o gosto pela Ciência e investigação 
científica, quebrando-se, nas palavras de Andrade e Costa (2006), 

[...] o paradigma educacional em que o professor é o único detentor do 

conhecimento para se dar lugar a um aluno agente, capaz de investigar 

cientificamente e de buscar respostas aos seus questionamentos. Além dis-

so, ao entender o aluno como parte integrante do processo de construção 

do saber, todas as experiências já vivenciadas por ele passam a permear o 

conhecimento instituído, aproximando-o da realidade dos alunos.. 

As atividades do Clube de Ciências, Na Trilha da Ciência, aconteceram em dois en-
contros semanais de 3 horas cada, durante os meses de março a dezembro de 2008. Elas 
foram divididas em científico-culturais, esportivas, brincadeiras diversas, manutenção de 
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terrários e aquários e leituras individuais. Além dessas atividades, ao longo do ano pro-
gramamos algumas aulas especiais, em que estagiários das mais diversas áreas foram con-
vidados para tratar de suas experiências. Os temas abordados variaram desde aspectos 
comportamentais de escorpiões e morfologia das lombrigas, até instrumentação musical 
e prejuízos do fumo. Aliamos assim, a educação científica à formação cultural, enquanto 
mantivemos rotinas de limpeza da sala e manutenção de todos os materiais. 

Nesse processo de ensino-aprendizagem, todos nos enriquecemos com a experiência. 
Por um lado, como orientadores, aprendendo a adequar linguagem e estratégias, para fa-
vorecer a compreensão de assuntos científicos, até então tratados na escola por meio de 
jargões técnicos, apartados do ensino. Por outro lado, podendo observar e refletir sobre a 
realidade do aluno de escola pública, que os estágios pontuais em salas de aula restringem, 
por vezes mascaram, e impossibilitam considerar a pertinência, relevância e aplicabilidade 
de conteúdos teóricos da licenciatura. 

Além dos dois encontros semanais com os adolescentes, houve reuniões para a prepara-
ção conjunta das atividades, o que implicou em avaliações regulares dos resultados, estudos, 
discussões sobre a pertinência das propostas, redefinição de metas, seleção e elaboração de 
atividades. Assim, de acordo com Gaspar & Hamburger (1998) os licenciandos assumem 
papel fundamental na orientação e monitoramento das atividades e na promoção de in-
terações sociais, assumindo uma postura diferente daquela meramente expositiva. Dessa 
forma é possível conhecer as pessoas inter-atuantes nas suas diversas dimensões, como 
emocional e cognitiva, e adequar o tratamento e nível dos assuntos, bem como as estraté-
gias e recursos a se lançar mão, para que todos possam se apropriar dos conhecimentos e 
fazer uso dele sempre que necessário.

Para possibilitar a realização de todas as atividades, a conquista da autonomia dos edu-
candos e a compreensão da necessidade dos limites, que garantem a liberdade de cada 
pessoa, o diálogo apresentou-se como algo indispensável. Assim, uma das atividades ro-
tineiras, identificada pelo Olá, ocorria durante a abertura dos encontros. Por meio dela 
cada aluno se identificava e dizia aos demais como estava se sentindo naquele dia, se 
assim desejasse. Acreditamos que o grande valor dessa prática resultou não somente por 
valorizarmos a expressão dos sentimentos e o diálogo, como também por promovermos 
a harmonia entre os participantes. No entanto, ao longo do ano ela deixou de ser efetiva. 
Apesar de termos tido momentos relevantes, em que os alunos se colocavam em relação 
aos seus sentimentos e suas dificuldades, pudemos perceber que a insegurança impedia 
plena aceitação e envolvimento com essa dinâmica. E por se tratar de um campo de atu-
ação para o qual os licenciandos das Ciências Biológicas não têm preparo ou experiência, 
ficaram impossibilitados de interferir significativamente. Como dizem Rey et al. (2006), 
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durante a adolescência, “a pessoa teme agir de um modo ou mostrar sintomas de ansiedade que 
lhe sejam humilhantes e embaraçosos”. Esses dados revelam a necessidade de orientadores 
educacionais atuantes, e integrados com os professores de suas respectivas escolas, para dar 
suporte necessário também para o desenvolvimento emocional dos adolescentes.  

Outra atividade realizada no Clube de Ciências identificamos por Depende de você, 
na qual os educandos discutiam e escolhiam as atividades ou projetos de pesquisa que 
desejavam e se comprometiam a desenvolver, individualmente ou em grupos. 

Como instrumento representativo do direito à palavra e do respeito à palavra do outro, 
utilizamos uma pequena bola, que permitia ao seu detentor pronunciar-se e ser ouvido 
sem interferências. Essa dinâmica propiciou a reflexão acerca da existência de um direito, 
a possibilidade de exercê-lo com responsabilidade e respeito ao outro, o que evoca e evi-
dencia a existência também de deveres, que tanto quanto os diretos devem fazer parte da 
conduta de todos que convivem. O uso da bolinha como indicativo de autorização para 
falar foi o primeiro acordo de convivência estabelecido e, através dele, elaboraram-se os 
demais, que resultaram de muito diálogo entre todos os integrantes do grupo. 

Esses acordos foram relativos ao funcionamento e estrutura do Clube: melhor horário 
de início dos encontros, melhor horário de término, atividades a serem desenvolvidas, es-
colha do nome do grupo, cuidados e responsabilidades com o espaço.

Em contraposição ao ambiente escolar, havia, no Clube, a importante convivência 
entre indivíduos de idades diversas em uma única sala e envolvidos em atividades co-
muns. As diferentes bagagens de conhecimentos e experiências que cada um trazia não 
eram utilizadas para classificar ou julgar a condição ou capacidade intelectual dos alu-
nos, mas, sim, para propiciar e incentivar as trocas de idéias e o enriquecimento cultural 
e científico de todos. Embora o trabalho seja, muitas vezes, dificultado, porque essas 
diferenças geram interesses distintos e formação de subgrupos, houve um grande es-
forço dos licenciandos responsáveis para auxiliá-los na compreensão da importância do 
respeito ao outro e de aprender com ele. Para Gutiérrez (2001): “Na medida em que se 
produz essa participação consciente e orgânica do grupo comunitário, dar-se-ão ações concre-
tas de transformação social, e, dessa maneira, consegue-se influir, direta ou indiretamente, na 
transformação da realidade”.

Nenhum ganho e transformação são possíveis se não houver uma observação cuidadosa 
e crítica dos fenômenos. Pensando nisso, incentivamos observações sistematizadas e estu-
dos amplos, a partir de questionamentos sobre aspectos da história natural de espécies em 
cativeiro, como necessidades básicas para sobrevivência e comportamentos intra e inter-
-específicos. 
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O conhecimento científico, que, segundo Santos (2008), integra-se à tecnologia e ao 
mundo social de experiências cotidianas dos estudantes foi vivenciado por eles com a 
produção de uma mosquitérica, desenvolvida pelo professor Maulori Cabral da UFRJ 
(ZEPEDA, 2008). De construção simples e barata, o dispositivo idealizado permite não 
só compreender os fundamentos envolvidos, como desmistificar a prática científica, em 
geral concebida como dependente de sofisticados equipamentos tecnológicos. Esse apren-
dizado, para controle do mosquito da dengue, estendeu-se à comunidade na medida em 
que cada adolescente construiu mosquitéricas para sua residência e divulgou a técnica de 
construção e necessidade de uso para outros membros da comunidade. 

A partir dos projetos ocorria a elaboração de textos para o jornal produzido no Clube, 
já que, de acordo com a Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008, p18)

É importante destacar que o domínio das linguagens representa um pri-

mordial elemento para a conquista da autonomia, sendo a chave para o 

acesso às informações e permitindo a comunicação de idéias, a expressão 

de sentimentos e o diálogo, necessários à negociação dos significados e à 

aprendizagem continuada.

Os jornais eram produzidos a partir do relato de experiências realizadas, entrevistas, 
passatempos, artigos e desenhos, com a mesma intenção de popularizar os trabalhos que 
eram desenvolvidos e os conhecimentos adquiridos. De cada uma das três edições, cópias 
foram feitas e distribuídas em locais da escola, universidade e bairro, considerados impor-
tantes pelos alunos, que fizeram a distribuição. 

Tendo ainda como objetivo o desenvolvimento de conhecimento científico, combina-
do à possibilidade de divulgação científica, foram realizadas oficinas de fotografia, para 
aguçar a capacidade de observação e seleção de momentos especiais de serem registrados 
para esse fim. Os adolescentes puderam observar e entender tanto o funcionamento geral 
da máquina fotográfica e das lentes, como também de perceber a relação entre o olho 
humano e esse equipamento, atividades estas que precedida da construção de uma câmera 
escura. Dessa forma, os princípios de funcionamento do olho, suas principais partes, os 
defeitos de visão e cuidados necessários visando saúde foram considerados.

A câmera fotográfica entrou em uso e foi testada na primeira saída a campo, quando  
visitamos o Jornal Diário da Serra. Mesmo orientados a usá-la para fotografar tudo o que 
considerassem relevante e partilhando o recurso, a novidade levou ao monopólio no uso 
do equipamento e muitos registros de imagens deles próprios. A falta de consideração 
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para com o outro no uso do equipamento levou a manifestações de insatisfação, que nos 
reportou ao que Alves & Brandão (2006, p120) escreveram: 

Há dias, fiquei irritado com um grupo de adolescentes e disse: ‘Vocês são 

cegos! Se eu der uma câmera fotográfica para cada um de vocês, numa 

excursão ao Himalaia ou ao Canadá, sei exatamente o que vão fotogra-

far. Vão fotografar vocês mesmos fazendo caretas”. São grupos em que a 

única felicidade é a troca de reconhecimento entre si. Em um grupo de 

adolescentes, todo mundo fala alto, ao mesmo tempo, ninguém se escuta. 

Mas, como vivenciávamos um processo de aprendizagem, no decorrer das atividades 
nas quais utilizamos as câmeras, a compreensão do papel desse equipamento foi sendo 
trabalhada e conseguimos, ao final, as atitudes almejadas e demonstração de interesse e 
envolvimento com a fotografia como instrumento de trabalho. Esse resultado foi especial-
mente notável durante a atividade de campo realizada na Fazenda Edgardia, planejada e 
desenvolvida para observações e registros de aves. 

Embora houvesse acompanhamento constante de cada aluno, tanto sobre aspectos re-
lativos à aprendizagem de conteúdos como de ordem emocional, procedemos a duas ava-
liações que se deram no final dos dois semestres. O objetivo nesses dois momentos não 
foi o de elaborar uma prova com questões para evocar dados e considerar a condição dos 
conteúdos trabalhados nos encontros, mas o de permitir a reflexão sobre pontos positivos 
e negativos do trabalho e de como o clube afetara a vida de cada adolescente. Essas avalia-
ções proporcionaram um panorama geral do que os alunos julgaram importante no Clube 
e a visão que tinham deste espaço, além de dar indicativos de como se construía a relação 
licenciandos-alunos, que foi positiva e, dessa forma, facilitadora dos avanços registrados. 
Tassoni (1994, p1), considerando idéias de Vygostsky diz que este, 

[...] Ao destacar a importância das interações sociais, traz a idéia da 

mediação e da internalização como aspectos fundamentais para a apren-

dizagem, defendendo que a construção do conhecimento ocorre a partir 

de um intenso processo de interação entre as pessoas. 

Apesar de muitas respostas, contidas nessas avaliações, terem sido superficiais, indi-
cando a necessidade de aprimoramento desse instrumento, no nosso entender, apontaram 
aspectos relevantes quanto aos sentimentos dos alunos em relação ao projeto e o quanto as 
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atividades, de certa forma, ajudaram-nos a mudar a maneira de conceber o mundo. Criar 
uma aranha e poder compreender seu papel na Natureza a partir dos comportamentos 
e interações, por exemplo, fez alunos se darem conta de como é importante o papel dos 
bichos, e as relações de semelhança que guardam com o ser humano.

Quando da formação do Clube, algumas expectativas criadas foram frustradas diante 
da realidade dos educandos, que, de início, chegou a ser desalentadora. Dificuldades que 
nos puseram à prova tanto para selecionar e adequar atividades ao grande despreparo dos 
adolescentes quanto à leitura-escrita e conhecimentos básicos de aritmética, ciências, ge-
ografia e história, como para lidar com reações emocionais que os imobilizavam, frente às 
dificuldades decorrentes dessas deficiências.

Além desses problemas houve outros relativos à realidade familiar. De acordo com 
Cardoso e Cocco (2003)

 Os distúrbios, transtornos e problemas de comportamento do adolescente 

são influenciados pela família, que, por sua vez, sofre influência, no seu 

desenvolvimento, de problemas decorrentes da situação socioeconômica, 

nível de escolaridade dos pais, problemas de saúde, nichos sociais, causas 

genéticas e culturais, bem como da política do país. 

Em decorrência disso, os estudantes sofrem com a falta de apoio e incentivo, até com 
cobranças de contribuições efetivas para a renda familiar, que resultam em impedimento 
à realização de atividades importantes para a formação do adolescente, como aconteceu 
com alguns deles com relação ao Clube de Ciências. Foi comum pais alegarem que um 
emprego, mais do que qualquer outra coisa, traz benefícios e vantagens aos adolescentes. 
Há ainda aqueles que sem pudores, apesar da ilegalidade, obrigam os filhos a trabalhar o 
dia todo na venda de canetas, biscoitos e chaveiros, de tal forma que se vêem impedidos até 
mesmo de freqüentar a escola regular, onde são matriculados mas raramente comparecem. 
Como conseqüência, as desistências e falta de assiduidade em projetos como este do Clube 
de Ciências são relativamente comuns, truncando propostas e processos que dependem 
de médio e longo prazo para implicarem em mudanças e revelarem resultados relevantes. 
Tentamos despertar nos adolescentes o prazer pelo conhecimento, vontade de superação 
das próprias dificuldades e consciência da realidade, que é, apesar de pungente, mutável. 
Os resultados obtidos nos parecem indicativo desta possibilidade, ao considerarmos as 
avaliações semestrais, mudança nas atitudes dos adolescentes que assumiram a realiza-
ção de certas atividades, inicialmente descartadas por inibição e/ou grandes dificuldades, 
o desenvolvimento de trabalhos mais criteriosos, a melhora no rendimento escolar, os 
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questionamentos e iniciativas para investigações e consultas bibliográficas, entre outros. 
Contribuiu especialmente para desenvolvimento de um ambiente propício a essas trans-
formações o relacionamento amistoso, e não permissivo que cultivamos com as crianças e 
o espaço de aprendizado construído coletivamente. Desta forma, moveram-se no sentido 
não de como “aprender a ser” e como se adaptar a uma sociedade já feita, e sim como “chegar a ser” 
em uma sociedade que está por ser feita (GUTIÉRREZ 2001). 

Idealizações e desafios
Inicialmente pretendíamos que o espaço físico da Escola Estadual “Prof. João Quei-

roz Marques” acolhesse o Clube de Ciências e suas atividades, por acreditarmos que o 
trabalho, dessa forma, seria mais efetivo, com atuação potencializada dos integrantes do 
grupo na comunidade escolar. No entanto, a inexistência de um espaço físico, que pudesse 
ser destinado a abrigar os alunos, materiais e parte das atividades do Clube de Ciências, 
levou-nos à utilização de uma sala no campus da universidade. Universidade essa de re-
alidades diversas, muitas das quais bem-sucedidas, e onde, os adolescentes acostumados 
a freqüentar, buscam oportunidades para preenchimento do tempo ocioso extra-classe 
regular, com brincadeiras, trabalho, ou atividades em projetos de extensão, apesar dos em-
pecilhos ao livre-acesso devido a problemas recorrentes provocados por membros da co-
munidade do entorno. 

Embora tomados de certa frustração inicial por não dispormos de um espaço no inte-
rior da escola para a realização das atividades do Clube de Ciências, que no nosso entender 
favoreceria o envolvimento de muitos outros alunos, verificamos que com o passar dos en-
contros e desenrolar das atividades, aumentou o interesse e vínculo dos adolescentes com a 
proposta, de tal forma que o entusiasmo levou-os espontaneamente a divulgar e contagiar 
outros alunos da escola, que foram convidados a participar do projeto. A sala destinada ao 
Clube de Ciências ganhou feições novas, como resultado do interesse e trabalho dos alu-
nos participantes, que contaram com a orientação dos licenciandos. Construíram terrários, 
viveiros para observação de comportamento de aranhas e insetos; dinamizaram o uso da 
biblioteca, que foi enriquecida de livros e dicionários, constantemente consultados para 
ampliar conhecimentos e ajudar na produção do jornal “Na Trilha da Ciência”; produzi-
ram e afixaram cartazes com representações de experiências que marcaram determinados 
momentos etc. Esses acontecimentos revelam a descoberta de novos valores e a vivência 
em um espaço assumido e reconhecido como algo pessoal e ao mesmo tempo coletivo, 
onde os adolescentes exerceram papel ativo nas decisões sobre os trabalhos a serem rea-
lizados, agiram com responsabilidade para dele cuidar e demonstraram certa autonomia 
para reinventá-lo. Para ORR (2006) “o vínculo a um lugar se desenvolve em segredo, num 
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processo em que meras palavras e pensamentos dão lugar a algo mais profundo. Com o tempo, as 
fronteiras entre a pessoa e o lugar podem se tornar quase imperceptíveis”. 

Além disso, a existência do diálogo e a possibilidade de exercer o direito de questio-
namento, fez com que os adolescentes desenvolvessem consciência sobre esses direitos e 
levassem a experiência para atuações no interior do espaço escolar, onde até mesmo a atu-
ação da diretora na escola passou a ser alvo de indagações freqüentes e pertinentes. Peque-
nas, mas relevantes iniciativas em busca de melhorias. Entendemos como Gadotti (1995), 
que a transformação da escola não se dá sem conflitos. Ela se dá lentamente. Pequenas ações, mas 
continuadas, são melhores no processo de mudança, que eventos espetaculares, mas passageiros. 

Por outro lado, o estabelecimento do clube no espaço físico da universidade favoreceu-
-nos por viabilizar diversas propostas que necessitaram da biblioteca, do jardim botânico, 
de salas com recursos tecnológicos e exposições didáticas. Como exemplo, podemos citar 
a visita que aconteceu no Centro de Isótopos Estáveis, onde, com o acompanhamento 
de uma monitora, conheceram os processos de obtenção e usos do nitrogênio líquido. 
Com o passar do tempo os adolescentes familiarizaram-se com outra dimensão do espaço 
acadêmico, essa destinada ao exercício de produção e transmissão do saber. A possibili-
dade de usufruir tão proveitosamente de um bem público, além de reforçar o elo entre a 
universidade e a comunidade, foi primordial por permitir aos educandos o encontro com 
práticas salutares e fundamentais à formação investigativa, questionadora, que lhes per-
mitiu a aquisição de conhecimentos importantes para melhor compreensão do mundo e 
de seus respectivos papéis na sociedade. Não faltou, como acontece em experiências dessa 
natureza, pessoas que não gostavam de ciências, que não gostavam de estudar, ou que se 
recusavam a escrever, devido à grande dificuldade tanto para desenhar as letras, como 
grafar corretamente as palavras, que se entusiasmaram ao ponto de expressar o desejo de 
continuar os estudos e de serem biólogos. 

Conclusão
Nesse contexto, acreditamos que a criação do Clube de Ciências significou não apenas 

a inclusão imediata dos adolescentes em espaços da universidade, onde convivem e apren-
dem, mas o mais almejado: o despertar da consciência, e aquisição de conhecimento, que 
os levaram a acreditar nas próprias capacidades de conquista e transformação da realidade 
em que se encontram, individual e coletivamente. Para isso, considera-se a necessidade não 
apenas de conhecer, mas de viver a experiência, como aponta Marcolin (2006), que acrescenta: 
“O conhecimento não é apenas algo para ser acumulado e comentado; é algo para ser vivido”.

Com este projeto, verificamos ser possível romper com barreiras da escola tradicional, 
promovendo um espaço democrático, autogestionário e interdisciplinar que possibilita a 
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formação de cidadãos sujeitos da história e capazes de fomentar, nas escolas, experiências 
de grande valor para a vida. Por isso, estimular a organização de um Clube de Ciências nos 
espaços escolares poderá dinamizá-los, enriquecê-los e certamente imprimir práticas salu-
tares de interesse de crianças e adolescentes, que tenderão a ser mais capazes de sustentar 
decisões que exigem discernimento, e se distanciar do ócio destrutivo que quase sempre 
conduz ao círculo vicioso das drogas, violência e consumismo. São aliados, em iniciativas 
como essa, a curiosidade, que é intrínseca à criança e ao adolescente pelos fenômenos da 
Natureza, a capacidade vivaz que têm de investigar e propor explicações, a necessidade 
de reunirem-se em grupos por afinidades de interesses e o dinamismo para desenvolver 
projetos desafiadores.

A edificação de uma nação passa obrigatoriamente pela educação básica de qualidade 
da criança e do adolescente, para que estes possam contribuir com a construção de uma 
sociedade harmoniosa e digna.
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Resumo: O objetivo geral do presente estudo foi analisar a concepção 
que os professores, de uma escola pública estadual da cidade 
de Assis, construíram sobre a criatividade e como se realiza a 
valorização e a vivência desta no processo educativo. Participa-
ram da pesquisa vinte (20) professores de Ensino Fundamental 
e Médio, divididos em dois grupos de dez (10) cada um. Os 
instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram: a ob-
servação participante, a análise documental e reuniões grupais 
com os participantes. Como fundamento teórico baseou-se no 
referencial da perspectiva Histórico-Cultural de Vygotsky. Os 
principais resultados indicaram que os professores compreen-
dem a criatividade como algo presente em todos os indivíduos, 
mas que alguns fatores como a cobrança excessiva de cumpri-
mento de programas de ensino predeterminados, a má remu-
neração, o desrespeito de alunos e da própria sociedade, vem 
contribuindo para reduzir os espaços para a realização de ativi-
dades que promovam o desenvolvimento da criatividade.

Palavras-chave: criatividade; o ensino fundamental e médio, professor.

Introdução
Sempre que se pensa no sujeito contemporâneo, tem-se a idéia de um individuo flexí-

vel, adaptável, preocupado com a aparência, que conheça de todas as áreas um pouco, que 
saiba das noticias diárias e que seja capaz de criar, de pensar e realizar mudanças inespera-
das e ainda não pensadas, logo a ênfase dos discursos é na criatividade dos sujeitos.

Assim, nas últimas décadas, os indivíduos considerados criativos tem sido vistos como 
aqueles que correspondem a uma demanda por novas tecnologias, dinamismo e respostas 
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rápidas às exigências de mercado, ou seja, o poder criativo parece estar submetido às leis 
de consumo da atual sociedade neoliberal.

Como exemplo dessa forma de conceber a criatividade, citamos um trecho do quarto 
capítulo do Relatório de Desenvolvimento Humano do Governo Federal (2001) intitu-
lado: “Estratégias nacionais para estimular a criatividade humana.” Neste, fica bem claro 
quais os objetivos que se deseja alcançar:

Hoje em dia, as transformações tecnológicas dependem da capacidade de 

cada país para estimular a criatividade da sua população, permitindo-

-lhe compreender e dominar a tecnologia, inovando e adaptando essa 

tecnologia às suas necessidades e oportunidades específicas. (Governo Fe-

deral, 2001)

A questão reside em que tal perspectiva está mais voltada para o empreendedorismo, 
privilegiando as criações nos campos das tecnologias, dos grandes negócios e das ciências 
aplicadas, visão esta, comprometida com um referencial mecanicista, no qual se valoriza 
a dimensão quantitativa, de mensuração, de métodos e técnicas para se desenvolver o po-
tencial criativo do sujeito.

Exemplos de pesquisas, desenvolvidas a partir desse referencial, foram conduzidas por 
pesquisadores americanos como Calvin W.Taylor, E. Paul Torrance, John Holland, Ar-
thur W. Foshay, J. H. McPherson (citados por Torrance, 1974) e  Miel (1972). Em seus 
escritos eles dão maior ênfase à mensuração da criatividade, aos métodos e técnicas para 
se desenvolver todo o potencial criativo do sujeito, à importância do ensino voltado para 
a motivação de indivíduos criativos, valorizando-os de modo diferenciado. Esta linha de 
pesquisa atribui características marcantes ao indivíduo, como Taylor (1976, p.49) mostra 
nesta passagem:

Sugeriu-se que a pessoa criativa é curiosa, de idéias empreendedoras, in-

telectualmente persistente, tolerante em face da ambigüidade; necessita 

de variedade e autonomia; prefere a ordem complexa e os desafios nela 

envoltos; tem orientação estética e até certo ponto religiosa; resiste ao 

fechamento e à cristalização prematuros de conceitos, embora sinta forte 

necessidade de derradeiro fechamento; deseja dominar o problema; acha 

estimulante a ordenação intelectual do aparentemente inclassificável; e 
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deseja melhorar as ordens e os sistemas geralmente aceitos.[...] Geralmen-

te se observa alta energia com grande produção de trabalho mediante 

hábitos disciplinados.

Como nos indica Torrance (1974), há neste período uma forte procura pelos indivídu-
os mais criativos ou bem dotados. Para isto utilizavam-se testes, observações, entrevistas, 
desafios uma gama de métodos científicos/empíricos, a fim de encontrar estes alunos e 
trabalhar com eles. Eram utilizadas também categorias para avaliar o potencial criativo das 
pessoas. Tais categorias deviam ser entendidas enquanto variáveis que podiam influenciar 
o julgamento do ato criativo. Estas estariam ligadas ao que o sujeito estava produzindo, 
qual área de conhecimento estaria abrangendo, quais fontes foram empregadas para tal 
produção, como este produto podia ser utilizado, se a sua abrangência era somente local, 
ou se era algo de proveito social. 

Tais procedimentos eram exigidos para se realizar um processo criativo, pois se acredi-
tava que só seriam validas aquelas ações passiveis de observação e produtoras de produ-
tos, visto que para estes cientistas os critérios objetivos “costumam fornecer base muito 
melhor de medida de critério do que as pessoas ou os processos psicológicos” (TAYLOR, 
1976, p.240).

A concepção de criatividade defendida por esses autores prioriza sujeitos que teriam 
dons especiais, responsáveis por um país forte e inovador, como é demonstrado por Taylor 
(p.23) quando ele escreve:

Se queremos sobreviver na competição internacional, a mais promissora 

solução para esse vital problema de mão-de-obra consiste em a nação 

estimular e apoiar a identificação e o desenvolvimento de vários tipos de 

pessoal importante. Um desses tipos é a pessoa altamente criativa, pois 

até mesmo umas poucas dessas pessoas na ciência podem impulsionar 

vigorosamente nosso movimento cientifico.

Ainda no mesmo texto o autor reforça sua justificativa pelo estudo da criatividade, da 
seguinte forma:

Em vista da vital importância do progresso cientifico e de nossas vastas 

despesas atuais com a ciência, parece óbvio que pelo menos uma pequena 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

126
C

ap.1 • Práticas Ped
ag

óg
icas no C

ontexto Escolar e Social

porcentagem desses fundos deveria ser empregada na pesquisa de como 

identificar, desenvolver e estimular aqueles que se mostram mais promis-

sores e especialmente os que serão criativos ao máximo na ciência.( p.24)

Diante de tais afirmativas, pode-se perceber que está se lidando com uma abordagem 
experimental do problema, ou seja, uma análise que busca o método, a regra, a ordem 
para se alcançar os objetivos, para definir os conceitos e as características dos fatos, um 
relato que segundo Serra (2004, p.2) “evitam toda forma de pensamento interpretativo-
-valorativo”. Para o autor, uma oposição a este discurso pode ser representada por uma 
outra corrente teórica, a humanista, segundo a qual:

[...]a necessidade essencial da vida humana é a plena realização de suas 

potencialidades. A partir deste enfoque abordamos a criatividade como 

fator  importantíssimo para a liberdade e a emancipação de homens e 

mulheres, tanto no aspecto pessoal como no transpessoal.

Neste enfoque se ressalta a importância da criatividade para a formação do sujeito e, as-
sim, se distancia daquela que a vê como um produto, resultando de regras a serem seguidas, 
de atitudes a serem moldadas, analisadas, observadas e mensuradas. Para os humanistas 
o que há é um potencial criador que se manifesta através das relações estabelecidas pelo 
individuo, ou como define Zorzal (2001) “o processo criativo apresenta-se como a emer-
gência de um novo produto relacional, que surge a partir da condição de singularidade de 
indivíduo e seus objetos, acontecimentos ou circunstâncias de sua vida.”(p.6)

 O pensamento desta corrente teórica pode ser expresso em parte pelo que diz Zambo-
ni em seu livro “A Pesquisa em Arte: um paralelo entre Arte e Ciência”(2001):

Muitas vezes se esquece que o ato criativo excede em muito o universo da 

arte, pois o cientista necessita tanto da criatividade quanto o artista. A 

idéia de que a criatividade só está ligada às atividade tidas como intelec-

tuais é também, totalmente errônea. Atividades tidas como simples, como 

a maioria dos ofícios, podem ser também atividades criativas.(p.30)

Já o enfoque psicanalítico pressupõe que a criatividade tem sua base guardada no pré-
-consciente e que para surgir de forma racional na consciência é preciso que ocorra uma 
passagem para uma forma de linguagem, seja esta através de palavras, falas, escritas; esse 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
D

esvend
and

o
 a C

riativid
ad

e d
o

s Pro
fesso

res...
127

material acumulado no pré-consciente vem à tona na necessidade imposta pelo consciente 
de formas numeráveis, ordenáveis e contáveis.Segundo Zamboni (2001) essas imagens e 
outros fatos guardados na memória são trabalhadas pelo pré-consciente, a fim de passá-
-los à consciência quando um fato novo surge e desperta uma necessidade de criação pelo 
racional, com explica o autor: 

A criatividade é um processo de busca de soluções interiores, mas não é 

claro nem ao próprio indivíduo que o exercita; as soluções começam a se 

tornar conscientes à medida em que vão ganhando uma forma, quer no 

desenho e cores expresso no cavalete de um pintor, quer nas resoluções e 

fórmulas de um cientista. (ZAMBONI, 2001, p.29)

Observa-se que a concepção de criatividade que fundamenta as teorias, até aqui referi-
das, ou a colocam como algo do externo, dependente de condições objetivas ou a conside-
ram como algo de ordem do interno, do subjetivo. A superação dessa dicotomia pode ser 
representada pelo referencial da teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, que fundamenta-
da na perspectiva marxista de homem e sociedade entende a criatividade como um pro-
cesso que se constrói a partir da relação dialética entre as condições objetivas e subjetivas 
de existência (FREITAS, 2002).

Tendo em vista as considerações acima, visamos investigar e analisar a concepção de 
criatividade de professores de ensino fundamental e médio, os fatores que a determinam e 
como eles a utilizam na sua prática docente.

Referencial Teórico 
 Segundo a teoria Histórico-Cultural não existiriam sujeitos mais ou menos capazes 

de criar, logo não se reconhece a necessidade, enfatizada pelos enfoques mecanicistas, de 
mensuração do ato criativo. Para a teoria histórico-cultural todos os homens podem ser 
criativos, na loucura ou na sanidade existiria criatividade, visto que esta característica hu-
mana não é tida como dada geneticamente, mas sim como um produto da relação sujeito-
-objeto. Dessa forma, o potencial para ser criativo estaria em todos, porém para que seja 
posto em ação é preciso o contato com os sujeitos, com o ambiente, com as relações.

O pensador russo destaca que novas construções são sempre uma criação, posto que 
para assim se caracterizar não é preciso que seja uma genialidade, ou algo de utilidade 
coletiva, nem ser produzido dentro das ciências, para ele tudo é criação independente de 
onde venha. Postula que a criatividade é “toda realização humana criadora de algo novo”  
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( 1996, p.09)  E enfatiza ainda: 

[...]existe criação não só ali onde está a origem dos acontecimentos 

históricos, mas também onde o ser humano imagina,combina, mo-

difica e cria algo novo,por mais insignificante que possa parecer 

a novidade ao comparar-se com as realizações dos grandes gênios1.( 

VYGOTSKY,1996, p.11) 

Ao atribuir grande valor à criatividade, defende que se o homem não inovasse, não se 
adaptasse seria impossível caminhar para um futuro diferente do passado,deixando isto 
bem claro na seguinte passagem “É precisamente a atividade criadora do homem que faz 
dele um ser projetado para o futuro, um ser que contribui e que modifica seu presente”2 
(Vygotsky, 1996, p.9).                     

Toda atividade humana que não se limite a reproduzir fatos e impressões 

vividas, mas sim que cria novas imagens, novas ações, pertence a esta 

segunda função criadora ou combinadora. O cérebro não se limita a ser 

um órgão capaz de conservar ou reproduzir nossas experiências passadas, 

é também um órgão combinador, criador, capaz de reelaborar e criar 

com elementos de experiências passadas novas normas e pensamentos3.

A teoria construída por Vygotsky abrange diversos fatores que, segundo ele, influenciam 
a função criadora (criatividade) humana, isto porque, considera os fatores sócio-históricos 
da vida dos indivíduos,  a importância  da memória e da imaginação, o desenvolvimento 
cerebral e a influência dos  aspectos biológicos. 

Para este teórico, imaginação e fantasia fazem parte direta da função criadora, e são 
constituídas por fatos passados; o homem não se limita a reproduzir, mas através de sua 

1 Minha versão do original em espanhol: [...]existe creación no solo allí donde da origen a los acontecimentos históricos, 

sino también donde el ser humano imagina, combina, modifica y crea algo nuevo, por insignificante que esta novedad 

parezca al compararse com las realizaciones de los grandes genios.

2 Minha versão do original em espanhol: Es precisamente la actividad creadora del hombre la que hace de él um ser 

proyectado hacia el futuro, um ser que contribuye a criar y que modifica su presente.

3 Minha versão do original em espanhol: Toda actividad humana que no limite a reproducir hechos o impressiones vividas, 

sino que crea nuevas imágenes, nuevas acciones, pertence a esta segunda función creadora o combinadora. El cerebro 

no se limita a ser um órgano capaz de conservar o reproducir nuestras pasadas experiências, es también um órgano 

combinador, creador, capaz de reelaborar y crear com elementos de experiencias pasadas nuevas normas y plateamientos.
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memória, de sua imaginação, de seu cotidiano vai unindo os fatos e tornando-os novas 
idéias, novas imagens, novas construções que nem todas às vezes se cristalizam. 

Desta forma Vygotsky (1996) levanta a questão de que a todo o momento o homem 
está em atividade criativa, como explica na passagem a seguir:

[a criança] é verdade que em seus jogos reproduzem muito do que vêem, 

porém é bem sabido o imenso papel que pertence a imitação nos jogos in-

fantis. São estes, freqüentemente, meros reflexos do que vêem e ouvem dos 

maiores, porém tais elementos da experiência alheia não são nunca leva-

dos pelas crianças a seus jogos como eram na realidade. Não se limitam 

em seus jogos a recordar experiências vividas, mas as reelaboram de modo 

criativo, combinando-as entre se e edificando com elas novas realidades 

de acordo com preferências e necessidades44. (VYGOTSKY,1996, p.12)

Segundo este autor, a atividade criadora, que é muito complexa, ocorreria da seguinte 
forma:

a. Ouvir, ver, vivenciar e para então guardar na memória;

b. Percepção externa e interna dos acontecimentos;

c. Dissociação: guardamos na memória de forma separada, pois tudo que recebemos 
é composto de múltiplos fatores, logo a memória guardaria segundo uma base co-
mum para poder separá-los;

d. Associação: unimos as partes sobre bases comuns ou não, quando sim o 

e. Processo se dá de modo mais objetivo, quando não fazemos associações mas subjetivas;

f. Imaginação: juntam-se as imagens formando um quadro complexo,

g. Para se finalizar com o processo criador é preciso concretizar, cristalizar o que foi 
imaginado.

4 Minha versão para o original em espanhol: [el niño] Verdade s que en sus juegos, reproducen mucho de lo que vem, 

pero bien sabido es el inmenso papel que pertence a la imitación em los juegos infantiles. Son istos com frecuencias 

mero reflejo de lo que vem y oyen de los mayores, pero tales elementos de experiências ajena no son nunca llevados 

por los ninõs  a sus juegos como eran em la realidad. No se limitan em sus juegos a recordar experiências vividas, sino 

que las reelaboran creadoramente, combinándolas entre si y edificando com ellas nuevas realidades acordes com sus 

aficiones y necessidades.
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O mesmo autor afirma que para o pensamento/ato criativo é imprescindível à imagi-
nação e a realidade. Seria deste encontro, suas formas de relações que possibilitariam ao 
homem o “ser criativo”. 

Do encontro entre imaginação (sujeito) e realidade (sociedade), o pensamento pode 
fantasiar, inventar, navegar em experiências nunca antes vividas, mas com isto ir colocan-
do tal pensar na realidade, ou seja, ir transformando o subjetivo, o sonho, em objetivo em 
concreto, graças a forte ligação entre imaginação e realidade, dado que o que se encontra 
no pensamento humano, em sua psique, são vivências reais, são imagens, fatos do real, mas 
que passam por leituras do próprio sujeito e que desta forma permite a construção de algo 
diferente que possa ser usado no mundo da realidade.

A concepção de criatividade que se defende neste projeto é a da Psicologia Histórico-
-Cultural, que a define como uma atividade integradora e integrante, a primeira porque 
integra em sua realização várias funções do homem e por uní-las de maneira harmônica 
(como memória, imaginação, fantasias) e é integrante pois faz parte do universo que en-
volve todos os homens, que como diz Vygotsky:

[...]absolutamente tudo que nos rodeia e tem sido criado pela mão do 

homem, todo o mundo da cultura, a diferença do mundo e da natureza, 

tudo isto é produto da imaginação e  da criação humana, embasada na 

imaginação5. (VYGOTSKY, 1996, p.10)

Acredita-se, a partir deste referencial teórico, que todos são capazes de criar, de inovar 
e que essa  capacidade criadora se desenvolve mediante um processo que resulta da relação 
entre o homem e o contexto no qual ele vive.

O mais importante a ser destacado nesta teoria é a valorização do sujeito, a importância 
de seus sentimentos, suas relações humanas, suas experiências tanto na realidade, quanto 
em suas imaginações. Pois, nas palavras de Vygotsky (1996, p.38):

Todos os inventos, por mais geniais que sejam, são sempre produtos de sua 

época e de seu ambiente. Sua obra criadora partirá dos níveis alcançados 

com anterioridade e se apoiará nas possibilidades que existem fora dele.  

Por isso advertimos sobre a estrita seqüência no desenvolvimento histórico 

5 Minha versão para o original em espanhol: [...]absolutamente todo lo que nos rodea y há sido creado por la mano del 

hombre, todo el mundo de la cultura, a diferencia del mundo de la naturaleza, todo ello es producto de la imaginación y 

de la creación humana, basado em la imaginación (Vygostky, 1996, p.10).
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da ciência e da técnica. Nenhum descobrimento, nem invenção cientifi-

ca aparece antes de que sejam criadas condições materiais e psicológicas 

necessárias para seu surgimento. A obra criadora constitui um processo 

histórico consecutivo do qual cada nova forma se apóia nas precedentes6.

Como para Vygotsky o processo de desenvolvimento é visto na interface e convergên-
cia de fatores maturacionais e culturais, presentes no momento de tal desenvolvimento, o 
aprendizado desempenha um papel importante na aquisição de novas habilidades pelas 
crianças. Isto significa que o professor pode atuar como um mediador na construção do co-
nhecimento e na busca de alternativas que visem tornar o ensino mais dinâmico e criativo.

Método

Participantes

Participaram da pesquisa vinte professores aproximadamente, sendo que dentre estes, 
dez eram professores do ensino fundamental e os demais do ensino médio. O trabalho não 
se dirigiu aos professores individualmente, mas sim aos grupos. A maior dificuldade apre-
sentada foi conseguir encontrar um horário comum para as reuniões, uma vez que muitos 
lecionavam em outras escolas. 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública da cidade de Assis, que atende da 
5asérie do Ensino Fundamental ao 3oano do Ensino Médio; o tempo decorrido do inicio 
ao término da pesquisa foi de nove meses, durante os quais visitamos a escola a fim de 
observar a dinâmica da instituição, estabelecer vínculo com os sujeitos da pesquisa, pro-
mover reuniões para discussão de temas pré-estabelecidos e analisar documentos cedidos 
pela escola.

Instrumentos de pesquisa e procedimentos

As técnicas utilizadas para a coleta dos dados foram: observação participante, grupos 
focais e análise documental da proposta pedagógica da Secretaria Estadual de Educação. 

6 Minha versão para o original em espanhol: Todo inventos, por genial que sea, es simpre producto de su época y de 

su ambiente. Su obra creadora partirá de los niveles alcanzados com anterioridad y se apoyará em las posibilidades que 

exiten también fuera de él. Por eso advertimos estricta secuencia em el desarrollo histórico de la ciencia y la técnica. 

Ningún descubrimiento ni invención científica aparece antes de que se creen las condiciones materiales y psicológicas 

necesarias para su surgimento. La obra creadora constituye um proceso histórico consecutivo donde cada nueva forma 

se apoya em las precedentes.
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Obtida a autorização da escola para o início da pesquisa, os objetivos e as etapas da 
mesma foram discutidas com os participantes. A seguir foram agendados os encontros e 
as visitas à instituição. No total, ficaram acertadas seis visitas de observação, duas visitas 
para análise de material cedido pela instituição e cinco encontros para confecção de ob-
jetos, leitura de textos e conversa com os professores. Nos encontros foram distribuídos 
materiais para realização das atividades propostas e entregues textos referentes ao tema a 
ser trabalhado.

O material coletado nas observações foi registrado num diário de campo, tal como pro-
põe Sato (2006). Os dados foram organizados em eixos temáticos, a fim de identificar as 
possíveis relações com a criatividade, que após análise ficaram assim definidos:

- A concepção de criatividade dos professores; 

- A proposta Pedagógica e criatividade;

-A concepção de motivação e criatividade;

- A concepção de Família e de Criança;

- O espaço físico da escola e criatividade.

Análise dos dados e discussão

A concepção de criatividade dos professores

Os professores, identificados por letras do alfabeto, tanto os de ensino fundamental 
como os de ensino médio, compreendem a criatividade como algo presente em todos os 
indivíduos e que pode ser encontrada nas pequenas práticas do cotidiano, como mostram 
os depoimentos a seguir: 

É, em casa eu sempre tenho que ser criativa na hora do almoço, porque 

sempre tá corrido e tenho que inventar. Acho que o tempo todo precisa-

mos ser criativos, ainda mais nessa correria que vivemos. (Professora J)

Á criatividade é um forma diferente de fazer uma mesma coisa.(Profes-

sora C)

Como se vê os professores não apresentam uma concepção de criatividade fundamen-
tada, mas acreditam que todos podem criar, porém  para isto é necessário motivação:



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
D

esvend
and

o
 a C

riativid
ad

e d
o

s Pro
fesso

res...
133

É, procuramos ser criativos, mas a falta de motivação que as crianças 

despertam em nós muitas vezes faz com que isso adormeça, mas acredito 

que consigo ser criativo sim. (Professora I)

Foi possível compreender que estes profissionais se consideram capazes de criar de ino-
var, porém ficou ainda mais evidente, durante os meses que estivemos presentes na escola, 
que as dificuldades deles para conseguir trabalhar com os alunos aumentam a cada dia e 
que estas barreiras limitam a construção de uma prática inovadora por parte dos mesmos.

A descrença na profissão pode estar afetando o seu trabalho e eles se sentem desanima-
dos e desmotivados a inovarem a prática pedagógica. O que estes profissionais demons-
traram é que, mesmo acreditando em seu potencial criador, é difícil para eles o exercerem, 
frente às cobranças por cumprimento de conteúdos, à sobrecarga de trabalhos burocráticos 
e outras obrigações a que estão sujeitos:  

São tantas cobranças em cima da gente, que para ser sincero não sei, nem 

fico me questionando sobre isto, pois é difícil parar para tentar mudar o 

método de ensino, é muita coisa ao mesmo tempo para nós. Temos muitas 

obrigações na escola, somos pais, mães, amigos, enfermeiros, policiais, 

somos tudo para depois sormos professores, e isso dificulta até para eu 

pensar nestas coisas em relação a mim. Mas tento ser dinâmica em aula, 

tento passar o conteúdo programado de modo a conseguir perceber que os 

alunos estão realmente entendendo o que estou falando lá na frente. Não 

gosto de me sentir um papagaio. (Professora J)

Essas exigências acabam por limitar a forma como os professores podem atuar pedago-
gicamente em sala de aula. O próprio material de apoio (‘caderninhos’), enviado aos pro-
fessores da rede pública do Estado de São Paulo, parece gerar opiniões divergentes entre 
eles, pois muitos o consideram limitador das práticas e em desacordo com a realidade da 
escola, como demonstram as falas abaixo:

É, mas o complicado é termos que seguir um tempo, uma ordem, sendo 

que sabemos que a turma não conseguirá acompanhar, porque é certo 

para todos nós que na escola existem turmas mais fortes e salas super 

fracas. Eu acho complicado ter que seguir uma ordem tão cravada, consi-
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dero muito limitador. Sem contar no tempo, porque se formos dar tudo o 

que eles mandam e inventar em cima disto fica complicado cumprirmos 

dentro do ano letivo. (Professora I)

Para mim ajuda, pois lá mesmo tem sugestões de atividades e clareia 

algumas coisas até mesmo sobre as temáticas, eu gosto porque trabalho 

em cima do que estudo no caderninho e do que estudo por conta, consigo 

pensar em coisas diferentes/novas. (Professora H)

Outro aspecto que merece destaque é a divergência de interesses entre as gerações; os 
professores destacaram as dificuldades de contato com os alunos, dado que muito pouco 
do que trazem para as aulas na expectativa de modificar e inovar não são aproveitadas 
pelos alunos, que fazem gracinhas com a tentativa desses professores. Nessa medida, se 
sentem fracassados, ultrapassados e acabam desistindo de estabelecer vínculos efetivos 
com os mesmos: 

(...) eu fico desanimada na maioria das vezes, porque antes ficava me 

matando preparando aula, ai chegava na sala e os alunos nem se senta-

vam para me ouvir, uma falta de respeito, de atenção total! Hoje já não 

me esforço mais, não me preocupo em ser criativa, porque os alunos não 

valorizam, em algumas salas até preparo aula, mas em outras vou o com 

o caderninho e passo daquele jeito mesmo. (Professora K)

Observa-se que este descompasso pode estar aumentando nos últimos anos, talvez 
devido à influência da mídia, que estimula as crianças e os jovens a serem totalmente 
diferentes, a distanciarem-se o máximo possível de tudo e todos que representem o an-
tigo, o passado. A fala, a seguir, indica que os profissionais pesquisados reconhecem esta 
problemática:

Sabe, eu sento, preparo aula, pesquiso, olho as instruções do caderno do 

professor mas faço minha parte, só que é decepcionante entrar na sala e 

tentar de todo modo passar o conteúdo, prender a atenção deles e nada 

dar certo... eu não sei mais o que fazer, nada  interessa para eles, só fa-

lam de música, filme, televisão, internet, celular, namoro, festa, estudar 
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passa longe da maioria dos alunos, eles só querem saber do que está ai na 

mídia, a escola para eles é velharia e nós também.(Professora A)

Resultados semelhantes aos nossos foram obtidos por Mariani e Alencar (2005), num 
estudo realizado com o objetivo de investigar os componentes da organização pedagógica 
e elementos de caráter pessoal/individual, que atuam como inibidores e facilitadores da 
expressão de criatividade de professores de História. Concluem as autoras que a sobrecar-
ga de trabalho, o fato de terem de trabalhar em várias escolas, o excesso de encargos buro-
cráticos e de alunos em sala de aula, dentre outros fatores de ordem pessoal, têm limitado 
a expressão criativa do professor.

A Proposta Pedagógica e criatividade

Os sujeitos da pesquisa, de modo geral, se mostraram insatisfeitos com os rumos dados 
à educação no Estado de São Paulo. Segundo os professores a nova proposta os coloca 
enquanto pais, assistentes sociais, psicólogos e professores, sendo que eles só consideram a 
última exigência como de competência deles. Um exemplo é a fala abaixo:

“Temos muitas obrigações na escola, somos pais, mães, amigos, enfermei-

ros, policiais, somos tudo para depois sermos professores, e isso dificulta 

até para eu pensar nestas coisas em relação a mim.”(Professora A)

Pela leitura e análise da Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) constata-
mos que os professores devem ter uma prática voltada para desenvolver as competências 
e habilidades dos alunos, e que para isto eles devem estudar, trabalhar com o contexto 
no qual eles estão inseridos, valorizar a aprendizagem e não o ensino, avaliar sempre os 
métodos de ensino que estão utilizando e prepará-los não só para a vida acadêmica e do 
trabalho, mas principalmente para a vida em sociedade. 

O que foi possível diagnosticar é que teoricamente a proposta é inovadora e bem for-
mulada, fundamentando-se em referenciais teóricos de Vygotsky e Piaget. Porém é uma 
proposta que não considera as peculiaridades do professor e a realidade  de cada escola. O 
que os educadores nos informaram é que existe uma impossibilidade em trabalhar tantas 
coisas ao mesmo tempo, e, além disso, eles precisam dar conta do conteúdo programado 
pelo mesmo órgão estadual, com vistas à realização de provas do SARESP e do ENEM, 
provas estas que passaram a ser instrumentos para avaliar se os professores merecem ou 
não receber um bônus anual.

Conforme também constataram Mariani e Alencar (2005), o modelo teórico de or-
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ganização do trabalho pedagógico é progressivo e inovador, mas a sua realidade prática 
permanece inalterada. 

É possível deduzir assim que a proposta pedagógica do Estado está longe de alcançar 
seus objetivos, uma vez que está centrada na produção de resultados a serem obtidos (boas 
notas nos exames nacionais e estaduais). Ouvindo o desabafo dos professores, percebemos 
que a preocupação principal da proposta volta-se de forma mais intensa aos aspectos ob-
jetivos do que à dimensão subjetiva. 

A Concepção de Motivação e Criatividade

Os professores apresentaram uma concepção de motivação baseada no senso comum, 
presente no dia a dia. Para eles a motivação é:

“Bem eu sempre tive prá mim que motivação é aquilo que me faz correr 

atrás. Por exemplo, no começo da carreira eu corria atrás de aulas, pois 

queria trabalhar, ter meu dinheiro, eram estes fatores que me motivavam.”  

(Professora A)

Esta fala resume todas as demais falas sobre o que é motivação para estes profissionais, 
ou seja, para eles motivar ou incentivar, é algo que desperta o interesse em algo e/ou al-
guém e está principalmente vinculada ao fator financeiro.

Todos os professores foram unânimes em afirmar que a motivação para lecionar vem 
decrescendo, constantemente, em função da baixa remuneração. Eles apontam também 
fatores como a falta de estrutura escolar, as exigências da Secretaria da Educação do Esta-
do de São Paulo, a onda de desvalorização da educação, o pouco investimento na formação 
do professor. Acima de tudo, deixaram muito claro que a falta de respeito e de interesse 
dos alunos são o que mais provoca a desmotivação.

Neste ponto, encontramos o que Elkind (2004) caracterizou como sendo a perda da 
magia da educação; segundo ele as crianças não reconhecem o conhecimento vindo da 
escola e assim desacreditam dos profissionais da educação, julgando-se aptas a aprender 
sozinhas. Nos dias atuais, a mídia estimula o sujeito a ser independente o quanto antes e 
ele crê que não precisa da escola para aprender.

A Concepção de Família e de Infância

Durante os nove meses de pesquisa foi possível perceber que para os profissionais as 
concepções de infância e de família se cruzam. Os professores não conseguiam falar so-
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bre criança sem falar sobre a família. O que nos foi passado é que não se pode pensar em 
criança sem pensar na família que “cria” esta criança. Os professores compreendem as 
crianças como resultado da educação que recebem em casa.

Os relatos dos professores também indicam que nas famílias contemporâneas os adul-
tos cuidam das crianças, assumindo uma posição de subserviência e de troca em relação a 
elas, como demonstra o relato abaixo:

“(...) em casa pai e mãe querem é paz, ai fazem todos os gostos deles, ou 

seja, dão computador, celular, TV de não sei quantas polegadas e aí os 

filhos ficam assim, impossíveis de controlar(...)” 

(Professora H)

Podemos depreender disto que as crianças estão sendo educadas dentro de relações de 
prestação de serviço, troca, ou seja, uma relação mercadológica e que neste contexto se 
torna difícil estabelecer vínculos afetivos. 

Como os professores dizem, essa geração é marcada por não ter os cuidados de nenhum 
dos genitores biológicos, e essa ausência dos pais resulta em indiferença e incapacidade de 
ouvir a criança, estabelecer limites e respeito ao outro. 

 “(...)Nada fica com eles, eles não se prendem a nada, nem a ninguém, 

cada hora formam uma turma diferente, só pensam no que querem e 

como querem, os outros que se danem.”

(Professora C)

Eles afirmam ainda que as crianças acabam reproduzindo na escola aquilo que viven-
ciam em suas casas, uma vez que lá elas não precisam se prender a nada e a ninguém, 
agindo assim por interesse próprio e sem pensar nas conseqüências e nas pessoas envolvi-
das. Desse modo os professores consideram que os alunos não agem como crianças, já se 
consideram como sendo adultos.

Assim sendo, a infância perdeu a característica de ser uma fase da vida durante a qual 
se precisa de cuidados mais presentes e esmerados, e necessita de limites para civilizar-se. 
Podemos constatar, através da análise dos relatos que a concepção de criança dos professo-
res parece estar vinculada à visão moderna de infância  e que para eles a família deveria ser 
o primeiro lócus de cuidado e educação para a vida e não a escola. (DONZELOT,1980)  
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Espaço Físico da Escola e Criatividade

Este aspecto não teve uma discussão centrada num único dia, ele foi aparecendo em 
todas as visitas que fizemos à escola. As reclamações e os descontentamentos  relativos ao 
espaço físico da instituição se mostraram como mais um empecilho ao desenvolvimento 
de um trabalho criativo por parte dos professores e da própria equipe gestora.

A escola apresenta uma estrutura bastante antiga e salas de aulas relativamente peque-
nas, gerando reclamações como as que se seguem:

“Ainda bem que não vem todos os alunos que estão matriculados na tur-

ma X, pois a sala é tão apertada que se vier mais gente passo mal de tão 

abafada que é aquela sala.”

(Professora I)

“Nossa, hoje estava insuportável trabalhar na sala Y, não tem quem 

agüente aquele calor e a sala um `ovo`. ”

(Professora B)

Outro fator importante, comentado por uma das professoras, é o de que a escola não 
apresenta condições adequadas para se trabalhar com atividades artísticas, o que acaba 
fazendo com que elas se concentrem sempre dentro das salas de aula, impossibilitando a 
inovação e a diversificação.  

Considerações Finais
Para concluir, espera-se que esse estudo, apesar de suas limitações, possa contribuir para 

discussão e elaboração de propostas que visem tornar a escola um espaço dinâmico e capaz de 
estimular nos alunos a vontade de aprender e criar. Além disso, que ele possa também gerar no-
vos estudos a respeito dos fatores que interferem na expressão da criatividade dos professores. 

Infelizmente, ainda percebemos a falta de condições para conduzir as melhorias que se 
fazem necessárias e diminuir as dificuldades que os professores e gestores enfrentam na 
realização desses objetivos.

O que destacamos como mais presente, nesta pesquisa, é que a influência do poder es-
tatal ainda é muito grande em relação ao desenvolvimento autônomo da ação do professor, 
o que limita a sua capacidade de inovar e exercer uma prática voltada à formação integral 
do indivíduo.
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Direitos Humanos, Gênero e Inclusão: 

Construindo Valores Humanos na Escola

BRABO, Tânia Suely Antonelli Marcelino1. 

Departamento de Administração e Supervisão Escolar, 

Universidade Estadual Paulista – UNESP/ Marília.

tamb@marilia.unesp.br

Resumo: O texto apresenta alguns resultados do projeto Direitos humanos e 
gênero: construindo valores humanos na escola. O mesmo tem como 
objetivos promover a educação em direitos humanos, para a igual-
dade de gênero e para o respeito às diferenças, em escolas públicas 
estaduais, tanto junto a professores(as) quanto junto a alunos(as). É 
desenvolvido através da pesquisa ação aliando pesquisa  bibliográfica 
e documental, além de entrevistas e oficinas. No ano de 2010, o pro-
jeto fora desenvolvido abordando também a questão da etnia e das 
pessoas com deficiência. Os resultados mostram que há dificuldades 
para o trabalho com a temática por parte dos professores e professo-
ras, contudo, a partir das leituras e do desenvolvimento das atividades 
constatamos maior preocupação com práticas pedagógicas voltadas 
às questões trabalhadas no projeto. Foram elaborados, no decorrer de 
seu desenvolvimento, material pedagógico para o trabalho voltado à 
educação em direitos humanos e em gênero que foram disponibili-
zados para a escola. Com relação aos alunos e alunas, presenciamos 
também que houve mudanças tanto no que diz respeito ao trabalho 
coletivo quanto com relação às relações sociais e maior sensibilização 
e entendimento a respeito dos temas trabalhados. Ficou constatado 
que quando há formação continuada e investimento em novas me-
todologias para o trabalho com temas como os tratados no projeto e 
que estão presentes nas políticas educacionais, a prática pedagógica 
pode mudar, com resultados positivos visando a cultura dos direitos 
humanos no cotidiano da escola.  

Palavras-chave: Educação. Direitos Humanos. Gênero. Diversidade. Inclusão.

1  O desenvolvimento pleno do projeto ocorreu com a essencial colaboração das bolsistas Carla Julião Silva, aluna do 

Curso de Ciências Sociais e de Susana Silva Ribeiro Leite, aluna do Curso de Pedagogia, ambas bolsistas PROGRAD. 

Contou também com a importante colaboração de Luciana Santana Cardoso, Regiane Ferreira, Otília Nair Obst, Raquel 

Chiesa, Gislene Rodrigues Ferreira e Daiane Aparecida Lajusticia, alunas do Curso de Pedagogia, da FFC-UNESP/

Campus de Marília.
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Introdução 
Este texto mostra parte dos resultados do projeto Direitos humanos e gênero: construindo 

valores humanos na escola, desenvolvido junto ao Núcleo de Ensino da Faculdade de Filo-
sofia e Ciências – UNESP, campus de Marília, financiado pela PROGRAD – UNESP. 
Trata-se de uma pesquisa ação que visa a educação em direitos humanos e gênero, tanto 
para professores e professoras quanto para alunos e alunas do 5º ano do Ensino Funda-
mental. O projeto foi realizado em cinco salas de uma escola pública em cidade de peque-
no porte da região de Marília (SP).

No primeiro momento de seu desenvolvimento, foi possível constatar que os temas 
são pouco abordados nas práticas pedagógicas, por isso, os alunos e as alunas demonstram 
pouca ou nenhuma compreensão de tais conceitos. 

O projeto em questão tinha como objetivos conhecer qual era o conceito que estudan-
tes e docentes a respeito de direitos humanos, gênero e inclusão e, a partir dessa consta-
tação, empreender atividades que promovessem o conhecimento acerca dessas temáticas 
bem como mudanças nas relações sociais de tal forma que reconhecessem  no(a)  outro(a)  
sujeitos de direitos.

Baseado na metodologia de pesquisa-ação, esse projeto foi desenvolvido, junto aos alu-
nos e alunas, através de atividades tais como oficinas, debates de filmes, leitura e reflexões 
sobre textos que abordam direitos humanos, gênero e inclusão, visando, além de estimular 
a leitura e a aquisição de conhecimento acerca de temas que a escola não tem conseguido 
abordar convenientemente, refletir sobre o papel de homens e mulheres na sociedade, so-
bre o conceito de inclusão e como ela se dá dentro do ambiente escolar.   

Com os professores e professoras, diretora e coordenadora, foram desenvolvidos en-
contros de estudos acerca da temática. Empreendemos reflexões à luz do que foi estudado 
e debatido, visando a  inclusão desses temas no Projeto Pedagógico da Escola e nas práti-
cas pedagógicas. 

Nessa perspectiva, Lüdke e André (1986) ressaltam que a abordagem qualitativa, nos 
moldes da pesquisa ação, propicia modificações e conscientizações tanto nos atores do 
ambiente pesquisado quanto nos pesquisadores e pesquisadoras, enquanto mediadores(as) 
desse processo. Foi o que constatamos pois o projeto proporcionou também às alunas 
bolsistas e colaboradoras, aprofundamento a respeito dos temas trabalhados além de de-
senvolverem a práxis pois ao conhecer a realidade da escola e após o desenvolvimento das 
atividades, puderam elaborar materiais pedagógicos tendo como base a literatura estuda-
da, testar novas práticas, o que contribuiu consideravelmente para sua formação. 
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Assim, no decorrer do ano quando o mesmo fora desenvolvido e ao final do ano letivo, 
foram avaliadas as concepções, as mudanças atitudinais, a participação e as práticas peda-
gógicas.

1. Direitos Humanos, Gênero e Inclusão na 
Escola: Breve Reflexão Sobre a Literatura e  
Sobre as Políticas Educacionais
No século XX, ocorreram discussões e implantação de Programas de Direitos Huma-

nos contemplando o direito à participação, ao trabalho, à liberdade, à educação, à saúde e 
a uma vida digna. Democracia significa direitos e igualdade para todos, no entanto, tem-se 
sociedades democráticas profundamente marcadas pelas desigualdades sociais. 

O aprendizado acerca de direitos humanos e cidadania tem na escola o seu locus ideal, 
tanto para as crianças e jovens quanto para pais, mães e comunidade em geral, pois, confor-
me Mosca e Aguirre (1990, p. 25) afirmam, direitos humanos “não são aprendidos ´de cor´, 
mas praticados. Caso contrário, morrem e desaparecem na consciência da humanidade”. 

Nessa perspectiva, escola pode vir a ser o locus ideal para o aprendizado da cidadania se, 
além de proporcionar um ensino com qualidade, que forme o cidadão e a cidadã críticos 
e atuantes, torne-se um local onde as relações, a participação e o ensino sejam pautados 
pelos valores humanos e relações de gênero igualitárias, objetivando a democracia.

No que se refere à questão de gênero, uma das primeiras dificuldades para mudanças 
na realidade das escolas é que a escola pública tem sido entendida como um local onde a 
educação oferecida é igual para ambos os sexos. A participação política, historicamente, 
também foi concebida não como um exercício de cidadania, mas como um perigo para a 
ordem e a disciplina que a escola impõe para ambos os sexos, contudo, é com relação às 
meninas que os bons comportamentos são mais esperados. 

Nos anos de 1990, após a Constituinte e a promulgação da Constituição da República 
Federativa do Brasil em 1989 (BRASIL, 2000), respondendo às necessidades da sociedade 
e coerentes com os princípios democráticos, no Estado de São Paulo, medidas foram to-
madas em termos legais e organizacionais para as escolas públicas, algumas delas iniciadas 
no período anterior (BRABO, 2005). 

A democracia e a cidadania são reafirmadas, a cidadania ativa passou a ser a meta, 
portanto, a participação deveria ser incentivada. Assim, além da reorganização das escolas 
estaduais paulistas, as Normas Regimentais Básicas (SÃO PAULO, Estado, 1998) reafir-
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maram a gestão democrática e a necessidade de participação. Projetos sobre Direitos Hu-
manos foram desenvolvidos nas escolas, solicitados pela Secretaria Estadual da Educação. 

Com relação à questão de gênero nenhuma mudança se constata. As atividades relacio-
nadas a essa temática resultaram de ações isoladas nas escolas, não houve capacitação acerca 
desse tema para os/as professores/as. Entretanto, houve um avanço em relação aos Parâme-
tros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) que inclui a questão de gênero, mesmo assim, 
observamos que a abordagem desse tema é pouco relevante para os/as educadores/as na es-
cola. Segundo Vianna, Unbehaum (1994), nos Parâmetros, as questões de gênero aparecem 
e trazem como eixo central da educação escolar o exercício da cidadania, apresentando “a 
inclusão de temas que visam resgatar a dignidade da pessoa humana, a igualdade de direitos, 
a participação ativa na sociedade e a co-responsabilidade pela vida social” (BRABO, 2009).

Pelas colocações feitas e pelo que as pesquisas mostram, observa-se que o debate sobre 
a participação da sociedade civil e sobre novas formas de relações sociais na escola nas 
quais direitos humanos e a questão de gênero devam ser contemplados, é uma necessidade 
na sociedade contemporânea. 

Em 2006, foi lançado o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 
2006), com objetivo de que fossem trabalhados na educação em todos os níveis de ensino, 
na formação de profissionais da segurança pública, na educação não-formal e na mídia, 
os humanos, a democracia e a cidadania, Neste documento, a questão de gênero, de etnia, 
das pessoas com deficiência são contemplados, assim como nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (BRASIL, 1997). 

A questão da mulher fora trabalhada nos anos de 1980, nas escolas públicas paulistas, 
mas esse foi um momento único que não teve continuidade. Há, sim, iniciativas pontuais 
próximas ao Dia Internacional da Mulher ou ao Dia Internacional de Combate à Vio-
lência contra a Mulher, além de propostas levadas às escolas nesse período pela APEO-
ESP, contudo, não é uma temática trabalhada de forma transversal no currículo. Já havia 
também, o Programa Nacional de Direitos Humanos e o Programa Estadual de Direitos 
Humanos, elaborados na década de 1990, que traziam a necessidade de as escolas de todos 
os níveis trabalharem essa temática para o alcance da cultura democrática e em direitos 
humanos. O Programa Municipal de Direitos Humanos, elaborado em 1999, processo 
este coordenado pelo Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania de Marília, também re-
afirmava a necessidade de a educação em direitos humanos ser aprendida e vivenciada na 
escola (BRABO, 2005). 

No que se refere à educação para a igualdade de gênero, após o citado momento, quase 
nada mais foi feito nas escolas tampouco cursos de formação contínua para professores e 
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professoras nem se constatou projetos da Secretaria Estadual de Educação com relação a 
esta temática. 

Constatamos, assim, que tratam-se de temas ainda necessários e atuais. O projeto tem 
contribuído, então, para a educação em direitos humanos e para a igualdade de gênero 
de alunos e alunas da escola pública além de promover a educação em continuidade aos 
professores e professoras participantes.

A escola pública, tanto estadual quanto municipal, poderá formar, realmente, para a 
cidadania plena e ativa, ao rever seu papel e empreender esforços para essa transformação, 
contemplando, em seu projeto político pedagógico, os direitos humanos, a inclusão e a 
questão de gênero, investindo na formação em continuidade dos docentes e promovendo 
o vivenciar da cidadania no seu cotidiano.

Nessa mesma perspectiva, o projeto aborda a inclusão de forma ampla, desde a adequa-
ção curricular até a arquitetônica para que a escola possa oferecer um espaço adequado a 
todas as pessoas, conforme previsto na legislação.

Após as primeiras observações constatamos que,  além de abordarmos o tema dos Di-
reitos Humanos e Gênero, haveria necessidade de desenvolver também atividades que 
abordassem preconceito, violência, bulling, inclusão. Aqui, apresentaremos dados parciais 
acerca de Direitos Humanos, Gênero e Inclusão. 

Para abordar esses temas com os alunos, em um primeiro momento, elaboramos di-
nâmicas para levantamento do conhecimento dos alunos e das alunas acerca dos temas 
definindo-os como “direitos”, “ser homem e ser mulher” e “deficiência”, com a finalidade 
de conhecer os conceitos que tinham e elaborarmos atividades pedagógicas visando (re)
construir ou corrigir esses conceitos.

2. Ser mulher e professora
Historicamente, no Brasil, o magistério foi um dos primeiros trabalhos exercidos pela 

mulher e desde seus primórdios teve características peculiares, pois, apesar de proporcionar 
elevação intelectual, não promovia sua emancipação. A sociedade em geral e as famílias em 
particular, permitiam que a mulher exercesse tal profissão porque esta não interferia no seu 
papel principal, de esposa e mãe. Esta ideologia marcou tão profundamente nossa cultura 
que ainda hoje observam-se resquícios deste modo de pensar.

O magistério, constituiu-se numa profissão feminina que sofreu a influência dos valores 
culturais e ideológicos que não valorizam a mulher enquanto profissional. Livros didáticos 
com textos e imagens que colocam a mulher em posição inferior à dos homens,  relações 
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sociais desiguais  entre todos os agentes do espaço  escolar e práticas sexistas sempre esti-
veram presentes na escola. Reproduziam-se valores, preconceitos e costumes da sociedade 
patriarcal e a formação profissional para o magistério não  conscientizava a futura profes-
sora  para perceber tal discriminação, o que a tornava  “agente e paciente” (VERUCCI, 
1977) da própria ação.

Isto se agravou com a crise do ensino como um todo, quando também a formação da 
professora foi afetada. Com a democratização da escola pública, a formação insuficiente 
e a desvalorização da profissão em todos os sentidos, as dificuldades aumentaram ainda 
mais.  Neste sentido, considero que o trabalho da mulher no magistério promoveu, histo-
ricamente, “meia cidadania” para ela. 

Como Guevara (1993) argumenta, pedagogicamente, mesmo na modernidade, parece 
que a escola continua a estimular nas (os) estudantes a obediência e a submissão da von-
tade. A menina, representa o modelo do ideal feminino da “boa mulher”: boa esposa, boa 
mãe, que dedica sua vida a satisfazer aos outros sacrificando-se a si mesma. Valorizam seu 
papel no mundo privado em detrimento do seu papel enquanto cidadã no mundo público.

Parece  que no cotidiano escolar professoras e alunas reforçam a construção de perso-
nalidades dependentes e inseguras, alheias ao próprio coletivo de gênero que, a nosso ver, 
não contribuem para a formação com vistas ao exercício da cidadania. 

O Estado, enquanto órgão financiador, gerenciador e organizador da educação, contri-
buiu para esta realidade, já que não proporcionou um programa educacional que sistema-
ticamente atuasse para uma nova concepção do papel da mulher na sociedade, tanto nos 
cursos de formação dessas profissionais quanto nas políticas educacionais para o ensino 
em todos os níveis.

Dos anos de 1980 início da década de 1990, além de todas as dificuldades citadas ante-
riormente e até mesmo  decorrente delas, a professora passou a sentir insegurança, impo-
tência, desvalorização pessoal e teve sua  auto – estima afetada, agravado ainda mais pelo 
desrespeito e descaso do poder público pela educação. Estes fatores foram responsáveis 
pelas resistências às mudanças na implementação de  Novas Propostas Pedagógicas, para 
o Estado de São Paulo, trazidas a público no Governo de Franco Montoro  que objetiva-
vam a formação para a cidadania e uma escola democrática. Este mesmo governo, aderiu 
aos anseios das mulheres paulistas em um momento  de discussão geral na sociedade com 
vistas à cidadania estendendo o debate para o âmbito das escolas públicas.

Pela primeira vez na história da educação esta questão passou a fazer parte da agenda 
de discussões com o debate sobre o papel da mulher na sociedade em todas as escolas pú-
blicas paulistas. No entanto, tão importantes para a real formação do cidadão e da cidadã, 
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estas sementes não caíram em campo fértil, pelos fatores mencionados e também pelos 
vinte anos de ditadura  militar vividos pela nação brasileira como um todo que foram efi-
cazes no estabelecimento de um estado  de alienação e falta de reflexão crítica, valores es-
tes reforçados por nossa herança cultural patriarcal. O próprio sistema escolar contribuiu 
para dificultar a adoção de Novas  Propostas  para  o  Ensino Fundamental, na medida 
em que  se presenciava a falta de continuidade nas políticas educacionais para o Estado 
de São Paulo, o que representou um grande ônus para relações de gênero democratizadas. 

  Independentemente da omissão que se seguiu na escola pública a partir deste momento, 
grandes e importantes mudanças ocorreram para as mulheres na sociedade em geral, pois 
os Conselhos, Organizações Não - Governamentais e outras associações de mulheres, os 
meios de comunicação e as organizações internacionais continuaram a atuar neste sentido.

 3. Gênero no cotidiano da família e da escola
O reconhecimento sobre as mudanças que as mulheres conseguiram na sociedade, foi 

detectado nas entrevistas e nos questionários feitos com as professoras de uma escola pú-
blica paulista em pesquisa realizada em nível de mestrado.  Ademais, constatamos existir a 
consciência sobre a problemática feminina, mas uma não assimilação  de seu próprio papel 
nas transformações sociais quando se trata do papel doméstico e divisão sexual do trabalho 
(BRABO, 2005). 

Pelas entrevistas foi possível verificar que a maioria da professoras, mesmo exercendo 
uma profissão fora do lar, faziam todo o trabalho doméstico, ajudando inclusive em ati-
vidades comerciais do pai ou marido. Eram as professoras e/ou mães e/ou diaristas que 
faziam todo o trabalho diário e só recebiam auxílio em poucas  atividades. 

 Isto vem corroborar com o que prevalece mesmo na atualidade.  Ainda hoje, no am-
biente doméstico, persistem os papéis sexuais tradicionais, o círculo vicioso da desigualdade 
ainda não foi rompido totalmente. Pesquisas tem revelado que, em geral, é junto à família 
onde muitas mulheres encontram mais dificuldades para mudar comportamentos rígidos 
e preconceitos. Muitas vezes, elas nem tentam mudanças pois apesar de terem consciência 
desta divisão injusta, se  rendem à força dos padrões de comportamento tradicionais.

Verificou-se também, que a questão da mulher não se constituía num problema a ser 
tratado efetivamente na e pela  escola, talvez por, aparentemente, ser este  o local onde to-
dos são iguais e têm direitos iguais, ou seja, por se ter aquela falsa idéia de neutralidade da 
escola que, a nosso ver, não condiz com o ideal de cidadania que se aspira para a sociedade 
democrática pois, sutilmente, os papéis para ambos os sexos, ou seja, um cidadania imper-
feita ainda é ensinada para as meninas.
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Para que a educação visando a igualdade de gênero se efetive, a escola deve trabalhar 
na perspectiva dos direitos humanos.  A mulher, pode ser diferente, ter características e 
necessidades diferentes, mas nem por isto deixará de ser cidadã ou deva ser impedida de 
exercer a cidadania plenamente. Ainda é necessário refletir sobre o fato de que os papéis 
sociais não se fazem unicamente em termos biológicos, ademais, as mulheres pertencem 
a todas as classes e estratos  sociais, enfrentam a mesma competitividade que os homens, 
sendo exploradas e discriminadas também por outras mulheres de níveis diferentes.  Isso 
pode ser observado também no sistema escolar como um todo  e mesmo em  unidades 
escolares individualmente, já que mulheres atuam em diferentes posições da hierarquia 
de tal sistema.

A reflexão deve estar presente nos conteúdos escolares, porque ali meninas e meninos, 
que se encontram no processo de ensino e de aprendizagem, devem tornar-se futuramente 
cidadãos e cidadãs em sentido pleno, porque são atores e serão construtores da sociedade 
democrática, na qual deve prevalecer o respeito à diversidade e a valorização da diferença 
como um direito.

Ao final do estudo, algumas hipóteses se tornaram certezas e outras continuaram sem 
respostas. Entre elas vale destacar : existem soluções para os problemas levantados? Não, 
apenas propostas e esperanças de mudanças. Por haver tantos fatores a interferir é que se 
reconhece a dificuldade de se aderir à proposta de uma educação transformadora que leve 
os educandos a superar estereótipos e preconceitos quanto ao papel da mulher na sociedade. 

Foi possível entender, mas não explicar, a dificuldade da professora em exercer sua 
cidadania, pois muitas que atuam na Rede de Ensino Público Paulista não foram edu-
cadas para exercê-la. A  questão  da mulher na sociedade só  recentemente foi  incluída  
como  conteúdo   nos cursos  de  formação  de professores, podendo ou não ser acatada. 
Com a abertura política e o processo de redemocratização do país, na década de 1980, 
os movimentos sociais se propõem a repensar o papel da escola e dos conteúdos por ela 
trabalhados, conforme Vianna (2010), “provavelmente em função do amplo processo de 
questionamento de valores e formas de organização social, expresso em mobilizações po-
pulares, juvenis e nos movimentos feministas em várias partes do mundo”.

Conforme já argumentamos, atualmente, gênero está claramente expresso nos Parâ-
metros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). No Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos, também a igualdade de direitos é afirmada, inclusive para as mulheres, 
mostrando que a educação tem um papel importante para a superação da desigualdade. 
Entretanto, ainda há na escola, a heterogeneidade de  modos de pensar, de costumes e de 
formação, o que faz com que muitas professoras/es, coordenadoras/es, diretoras/es e até 
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supervisoras/es não vejam esta questão como um problema. Se nos cursos de formação não 
foi dada a oportunidade de reflexão sobre gênero, dificilmente se constituirá em conteúdo 
a ser trabalhado nos outros níveis de ensino e, sendo assim, supomos que não haverá sen-
sibilidade quanto ao problema (BRABO, 2009).

Para que haja uma mudança efetiva é necessário  além dos cursos de formação e de 
educação continuada para os/as professores/as que estão atuando na Rede de Ensino, levar 
ao conjunto dos profissionais da educação a problemática objeto desse estudo, proporcio-
nando debates e estudos na tentativa de viabilizar transformações no cotidiano, educando 
para a cidadania.

Neste processo, Diretoras/os, Supervisoras/os e Coordenadoras/es poderiam exercer 
um importante papel no sentido de favorecer e estimular a reflexão. Todavia, diante da já 
mencionada heterogeneidade de pensamentos e costumes acerca da suposta igualdade de 
direitos presente na escola, pelo próprio sistema hierárquico e administrativo escolar que 
tem afastado estes(as) profissionais da sala de aula, de certa forma, continua a contribuir 
para a continuidade da desigualdade de gênero. 

Relembrando Vianna (2010, p. 154), 

Nós mulheres muitas vezes não nos questionamos sobre as relações de 

poder contidas na forma como nomeamos o mundo e a nós mesmas, o uso 

do conceito de gênero nas políticas e práticas escolares propõe exatamente 

essa reflexão. Ele se constitui nas relações sociais que permeiam, cons-

troem e definem as diferenças entre os sexos. Não basta nascer mulher e 

portar um determinado sexo, uma determinada capacidade de reprodu-

ção, é muito mais do que isso. Os significados sobre o que é ser mulher, o 

que é ser homem, o que é ser feminino, o que é ser masculino vão sendo 

construídos e impregnados em nossas identidades e relações.

Assim, ainda conforme a autora, o conceito de gênero pode permitir que percebamos o 
caráter sociológico da construção dos sentidos e dos significados relacionados às masculi-
nidades e feminilidades”, portanto, estes não são inerentes à nossa configuração biológica, 
são construções humanas e que podem ser transformadas. (VIANNA, 2010, p. 154)

Acrescentamos, além disso, que não se pode esquecer que a cultura escolar não é neutra, 
embora esteja norteada por um conjunto de normas, de princípios, de teorias e práticas 
pedagógicas, ela reflete uma visão de mundo e como as relações sociais de gênero são con-



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

150
C

ap.1 • Práticas Ped
ag

óg
icas no C

ontexto Escolar e Social

figuradas na sociedade. Como refletir criticamente e trabalhar com os alunos e alunas os 
temas da diversidade e das minorias sociais se na formação inicial não houve a abordagem 
destes aspectos. Constatamos que, ademais, não houve formação em continuidade abor-
dando tais questões. Então, como mudar a prática ?

Apesar de todos os desafios ressaltados, não há como negar que houve conquistas e 
transformações nas formas de se estabelecer as relações sociais. Este longo processo, de 
transformação dos papéis sexuais, talvez não mais retrocederá pois as mulheres consegui-
ram transpor as barreiras, mas alguns equívocos e desrespeito aos direitos das mulheres 
ainda persistem. Podemos citar a questão da violência doméstica, da desigualdade salarial, 
da presença na política que não condiz com a inserção das mulheres em todos os âmbitos 
da sociedade além de a educação ainda estar insensível à questão de gênero.  Atualmente, 
cabe também ao homem  transpor seu “lugar social”, pois o feminismo mudou não só a 
vida das mulheres, mas também a  dos homens. A mudança tem que se dar em toda a so-
ciedade, com a adoção de novos valores e de novas relações sociais (BRABO, 2005).

Todas estas constatações da pesquisa, foram observadas na escola aqui mencionada. 
Ainda prevalece o desconhecimento a respeito do conceito de gênero bem como o reforço 
de papéis atribuídos tradicionalmente às mulheres. A dupla Jornada de trabalho também 
é uma realidade na vida cotidiana das professoras. No Projeto Pedagógico da escola não 
há menção a respeito do tema. Com as leituras e exposições realizadas durante as reuniões 
pedagógicas a respeito do tema geral do projeto, incluindo a discussão sobre gênero, cons-
tatamos algumas mudanças na forma de pensar e na importância do seu trabalho para a 
educação com igualdade de gênero. As atividades desenvolvidas com as crianças, baseadas 
na proposta do Guia para Educadores e Educadoras para Educação com Igualdade de Gênero 
(USP, 2006) e em outros, incluindo a literatura juvenil, começaram a ser adotadas pelas 
professoras em sua prática pedagógica. 

Parte destas atividades bem como alguns resultados serão apresentados na sequência.

4. Professores e professoras, alunos e alunas:  
revelações do projeto
Nos primeiros momentos, as atividades consistiram em propostas que visaram estimu-

lar os alunos e as alunas a discutirem coletivamente sobre vários temas para saber qual o 
entendimento sobre democracia, direitos humanos, cidadania e gênero propondo reflexões 
coletivas sobre as principais temáticas abordadas no decorrer do projeto: preconceito, es-
cola, deficiência, violência, ser homem e ser mulher e sobre direitos. 
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Com relação aos/às docentes, constatamos que há desconhecimento acerca da ques-
tão de gênero, com relação a direitos humanos há maior conhecimento embora ainda se 
constate visões distorcidas, algumas delas próximas ao senso comum relacionando direitos 
humanos à defesa de bandidos. Algumas professoras expressaram a falta de limites e co-
nhecimento, por parte dos(as) estudantes, apenas de direitos em detrimento de deveres. 

As atividades de formação continuada ocorreram durante as reuniões pedagógicas nas 
quais foi possível trabalhar a gênese e o processo histórico da construção da idéia dos di-
reitos humanos  envolvendo, nas sociedades contemporâneas a diversidade humana com o 
reconhecimento dos novos sujeitos sociais. Apontamos o papel importante dos movimentos 
sociais para a incorporação do direitos humanos na Constituição da República Federativa 
do Brasil, em 1988, e o início do uso da categoria gênero bem como seu conceito, além de 
refletir à luz da literatura feminista sobre o sexismo e a desigualdade histórica vivida pelas 
mulheres, negros(as), pessoas com deficiências, pessoas pobres etc. Constatamos grande 
dificuldade para o trabalho com estes temas. 

Outra dificuldade para o desenvolvimento do trabalho com os(as) docentes foi decor-
rente da pouca disponibilidade de espaços nestas reuniões pelo fato de o município ter 
adotado material pedagógico apostilado de autoria de uma escola privada e por terem que 
participar de cursos de capacitação desenvolvidos pela mesma. 

Com relação ao trabalho desenvolvido com alunos e alunas, este pôde ser desenvolvido 
plenamente durante todo o ano. As alunas bolsistas e alunas colaboradoras desenvolve-
ram todas as atividades previstas indo além. Pelos problemas detectados, outras ações 
foram pensadas visando desconstruir preconceitos, sexismo, papeis estereotipados para 
ambos os sexos e outros. Além das oficinas, exibição e debates de documentários, foram 
convidados(as) palestrantes que trataram de profissões, pessoas com deficiência, sexuali-
dade, violência e gênero, respondendo aos questionamentos que as crianças faziam. Foram 
momentos importantes para a reflexão acerca dos temas trabalhados além de que estes 
momentos complementaram conhecimentos introduzidos nas oficinas. 

Trabalhamos com cinco salas do quinto ano,  nas quais as crianças têm em média 10 
anos. As turmas do período da manhã são compostas, em sua maioria, por crianças da 
zona urbana, e as turmas do período da tarde, em sua maioria, da zona rural. Apesar da 
economia do município ser majoritariamente rural, constatamos conflitos e expressões 
preconceituosas entre os (as) alunos(as). Observamos o uso de termos preconceituosos 
quando alunos (as) do período matutino, para se referirem aos alunos e alunas da zona 
rural, dizem “Lá vem aquele povo do sítio”, “Não gosto dela porque ela é pobre, não sua 
perfume, não escova os dentes”. 
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Nas primeiras atividades foram detectadas dificuldades para o trabalho em grupo devi-
do à existência de grupos já separados por afinidade ou amizade em todas as turmas. 

Além dos outros preconceitos constatados, há no cotidiano, a exclusão pelo fato de al-
gumas meninas serem mais pobres e para com aqueles(as) que apresentavam dificuldades 
de aprendizagem. Algumas falas expressaram “Ela é feia” ou “Eu não vou sentar com ele” 
ou ainda “Ele não sabe fazer nada”.

Com relação à concepção de deficiência, detectamos algumas semelhanças nas falas 
das alunas e dos alunos, como  “Eu acho que é uma pessoa com deficiência física ou psi-
cológica. Eu acho que muita gente tem preconceito com essas pessoas”. Constatamos que 
nas classes onde havia criança com deficiências, os(as) próprios(as) colegas da sala não o 
aceitavam no grupo, não aceitavam ajudá-lo. Além do mais, a visão de que a deficiência é 
uma doença, inclusive desconhecimento sobre sua causa e conseqüência.

Com relação à concepção de gênero, foi proposto numa das atividades, para as alunas 
e alunos, que respondessem o que era ser homem e ser mulher. Constatamos as seguintes 
definições e percebemos que, de uma maneira geral, o preconceito de gênero encontra-se 
presente e ficam visíveis nas falas masculinas, como “As mulheres conquistam os homens, 
e é só isso que elas fazem”.Constatamos, também, tanto por parte dos meninos quanto 
por parte das meninas, que predomina a visão androcêntrica e de papéis tradicionais para 
as meninas, além da presença da violência doméstica. Disseram que “As mulheres cuidam 
das crianças”, o que foi reafirmado também em “O Homem às vezes é muito racista como 
com a pobreza e a cor; às vezes batem na mulher e muitas vezes não vão presos  por isso 
existe a lei Maria da Penha”. Ou ainda, assim se expressaram quanto ao ser mulher “é cuidar 
da casa e cuidar dos filhos e levar para a escola e buscar da escola e também ser carinhosa 
com os filhos”. 

O depoimento a seguir mostra também talvez o relacionamento que presenciam na 
família, situação vivenciada por muitas mulheres “ O homem trabalha o dia inteiro, a hora 
que chega vai para o boteco encher a cara e gasta todo o salário.O homem é muito mais 
desonesto que a mulher.” Ou ainda a revelação da persistência da dupla jornada de traba-
lho das mulheres, assumindo sozinha o trabalho doméstico, em “Enquanto a mulher lava 
suas roupas sujas ele fica na sala assistindo futebol e sujando a casa inteira. [...] a mulher 
sofre mais do que os homens. Ser mulher é muito mais cruel que ser homem”. E, também 
na zona rural, a divisão do trabalho segundo o sexo “O homem planta e colhe. O homem 
ensina as crianças a jogar bola. A mulher cuida das crianças e da família”.

As falas atribuem sempre o cuidar para as mulheres e para os homens uma diversidade 
de atuações “O homem cuida da fazenda e sítio. Homem joga bola. O homem é médico. 
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O homem é veterinário”. Após as atividades pensadas para desconstruir os estereótipos 
de gênero, as crianças passaram a atribuir também profissões diferenciadas para as mu-
lheres. É o que constatam na escola, por exemplo, na qual a maioria de profissionais é do 
sexo feminino. É o que constatam também na vida da localidade, contudo, quando são 
chamados(as) a falar sobre, reforçam os papéis tradicionais ou com os estereótipos de gê-
nero, como os únicos para as mulheres, conforme se constata a seguir

Ser mulher é feminino. As mulheres são inteligentes. As mulheres cuidam 

das crianças. As mulheres ensinam as crianças a dançar. As mulheres 

conquistam os homens e é isto que as mulheres fazem. 

Pelos exemplos apresentados, percebemos que existe uma naturalização de atitudes e/
ou atividades atribuídas ao homem, algumas delas negativas, contudo, ressaltando algumas 
qualidades como superiores em comparação às atribuídas às mulheres que estão de acordo 
com os padrões estabelecidos socialmente. Privilegiaram para elas a aparência, o cuidar de 
crianças, conquistar os homens. Geralmente, apontaram para eles as atividades na vida pú-
blica e para elas as do ambiente doméstico. Alguns, ainda, referem-se a atitudes violentas 
e preconceituosas que, possivelmente, são vivenciadas em casa, o que mostra a necessidade 
de um trabalho visando a emancipação de ambos os sexos e a igualdade de gênero.

Com relação aos Direitos Humanos, as crianças mostraram conhecimento, embora 
nem todos(as), em uma das salas, a professora direcionou as respostas, contudo, trabalhou 
o tema

Nós temos direitos de ter uma escola, de uma professora, de um lar, 

uma mãe e pai, irmãos e parentes. De ter um planeta melhor que to-

dos possam respeitar as pessoas com educação, de cuidar dos animais 

porque eles são muito mal tratados, e cuidar do planeta, das flores, das 

plantas, das florestas, dos rios etc. E direitos de aprender a ler e escrever 

e ter uma boa educação.

 Como vemos, as atividades estimularam a reflexão tanto das professoras que per-
maneciam na sala durante a realização das oficinas, quanto dos alunos e alunas que se 
manifestaram, por vezes confundindo direitos com deveres, dizendo por exemplo que “Os 
negros têm direito de ser feliz sem o preconceito. Os homens têm o direito de respeitar 
as mulheres. O direito de ser alguém na vida”. Em outra turma, disseram “As pessoas têm 
direito de tudo, como estudar, casar, namorar, fazer uma faculdade”. 
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No final de cada semestre, foram realizadas atividades de confraternização visando 
contribuir para um melhor relacionamento dos(as) alunos(as) entre si e deles(as) com 
professores(as). As avaliações ocorriam a cada atividade desenvolvida e as reuniões para 
elaboração de material didático ocorriam semanalmente. A participação das bolsistas e 
colaboradoras em reuniões dos grupos de estudos garantiram o aprofundamento do co-
nhecimento a respeito da temática além do contato com a realidade do cotidiano escolar, o 
que contribuiu para o aprendizado tanto da arte de ensinar quanto do trabalho pedagógico 
que entende os alunos e alunas como sujeitos do processo de ensino-aprendizagem. 

Considerações Finais
Percebemos, durante o desenvolvimento do projeto, que as crianças, em níveis dife-

rentes necessitam de maior entendimento sobre os temas que este projeto propõe, apesar 
de observarmos um avanço significativo no que concerne à desconstrução de estereótipos 
e preconceitos. Constatamos que os temas trabalhados, são conceitos abstratos para as 
crianças, elas os apreendem, muitas vezes, de forma distorcida, necessitando de um traba-
lho contínuo que não cessa em um ano apenas.

Os alunos e as alunas mostraram que não possuem entendimento de seus atos pre-
conceituosos. Assim,  constatamos que as correções que têm sido feitas pelos professores 
e professoras, não fazem tanto sentido e nem são respeitadas pois eles e elas. Por não ter 
sido estabelecido um diálogo sobre normas de convivência na escola, não compreendem 
que atitudes são consideradas inadequadas pelo professor ou pela professora quando os 
repreendem. 

Desde o início de sua realização, já pudemos constatar que o projeto tem provocado 
efeitos positivos na vida escolar dos alunos e das alunas e, também, na atuação dos(as) 
professores(as), os quais demonstraram interesse e dificuldades para abordar tais temas. 
Em alguns momentos, ficaram surpresos com alguns problemas que ocorrem entre as 
crianças e que não tinham constatado. Um caso observado já se configurava como bullying 
e os(as) professores(as) não sabiam nem seu significado tampouco como trabalhar para 
sua superação.

Assim, o projeto evidenciou a necessidade de a escola investir na formação continuada 
dos(as) docentes, para que suas práticas pedagógicas sejam desenvolvidas com objetivos 
comuns, integrando o conteúdo e as práticas, refletindo coletivamente para a superação do 
preconceito em suas diferentes formas e para a educação em direitos humanos.

Diante das constatações, muitas delas similares ao constatado em outras pesquisas re-
alizadas a partir da década de 1990 com relação  à questão de gênero que, apesar de estar 
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presente nas políticas educacionais nacionais, não é conhecida. Contudo, as práticas pe-
dagógicas continuam reafirmando a visão androcêntrica de mundo e os estereótipos de 
gênero. Com relação ao preconceito, em suas múltiplas formas, está presente e por vezes 
não é visto ou considerado a ponto de se pensar em ações para sua extinção. Com relação 
aos direitos humanos, embora não contemplado na política da escola, há algumas ações 
voltadas ao tema e, com a realização do projeto, constatamos mudanças pelo menos com 
relação ao conceito e em algumas práticas. 

Assim, concluindo o texto mas não o debate, ressaltamos que para que haja investi-
mento em projetos voltados para os direitos humanos, para o respeito às diferenças, para 
a igualdade de gênero e para o vivenciar da cidadania não se deve esperar apenas  por 
mudanças por parte do Estado (visto que as políticas educacionais embora marcadas pelo 
pensamento neoliberal contemplam estes temas) é necessário que a escola invista na for-
mação continuada dos(as) profissionais que lá atuam visando outros valores para que haja 
mudanças nas práticas pedagógicas e nas relações sociais que se estabelecem na escola, que 
também ensinam, tanto para o respeito às diferenças quanto para a intolerância. Com isto, 
estaremos contribuindo para a construção de uma sociedade menos  preconceituosa, onde 
homens e mulheres, em parceria, se vejam ambos como importantes na construção de um 
mundo mais humano e justo.
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Resumo: A Educação Física no Ensino Médio não é um objeto de estudo sis-
temático muito abordado por meio de pesquisas, sendo considerada 
como uma extensão do Ensino Fundamental. Este estudo objetivou 
traçar o perfil dos alunos do segundo ano do Ensino Médio de escolas 
públicas estaduais de um município de médio porte do estado de São 
Paulo, caracterizando as aulas de Educação Física e as expectativas de-
les sobre este componente curricular obrigatório, visando diagnosticar 
a Educação Física neste nível de ensino. Para isso, selecionou-se 300 
alunos, de 15 a 19 anos (média de 16 anos e 2 meses), para a aplicação 
de um questionário com 60 perguntas. Os resultados indicam que a 
maioria dos alunos está descontente com seu corpo, porém tal fato 
não impede que tenham como principal prática de lazer as atividades 
físicas durante a semana, característica marcante que leva a quase 70% 
dos alunos a praticarem atividades físicas fora do período escolar. Em 
relação a Educação Física os alunos mostraram-se insatisfeitos com a 
qualidade dos professores e desmotivados a participar das aulas. Sobre 
os conteúdos, os esportes mostram-se como o mais praticado e pre-
ferido na visão dos alunos. Conclui-se que é necessário diversificar os 
conteúdos nas aulas de Educação Física levando-se em consideração 
as opiniões discentes e seu contexto sócio-cultural.

Palavras-chave: Educação Física escolar. Ensino Médio. Cultura Corporal. Conteúdos.

Introdução
Segundo o artigo 4º das Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, é 

dever do Estado garantir a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao En-
sino Médio, com isso, assegura-se que o Ensino Médio faz parte da Educação Básica e, 
portanto, é um direito de todo cidadão  (BRASIL, 1996).
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A LDB traz ainda no artigo 35 que a finalidade do Ensino Médio é, dentre outras, 
“consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, além de 
aprimorar o educando enquanto pessoa humana visando a formação ética e o desenvolvi-
mento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” (BRASIL, 1996).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs/BRASIL, 2000), apoiados pela LDB, se 
baseiam em quatro premissas como eixos estruturais da educação na sociedade contempo-
rânea, sendo elas: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser, 
dividindo o conhecimento em três áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciên-
cias da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

A Educação Física pertence ao bloco das Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 
entendendo o termo linguagem como a “produção de sentidos, através das quais as ativi-
dades físicas e desportivas são compreendidas como domínio do corpo e como forma de 
expressão e comunicação” (BRASIL, 2000, p. 21).  

Os PCNs (BRASIL, 2000, p. 33) alertam ainda para o evidente distanciamento que os 
alunos do Ensino Médio costumam ter com este componente curricular obrigatório, pro-
pondo como “saída” para este entrave vincular as competências da Educação Física com os 
objetivos do Ensino Médio, optando pela “aproximação desses com o ensino de Educação 
Física”. De acordo com este documento:

O motor dessa transformação é a real constatação de que o educando 

vem, paulatinamente, se afastando das quadras, pátio, dos espaços es-

colares e buscando em locais extra-escolares experiências corporais que 

lhe trazem satisfação e aprendizado como parques, clubes, academias, 

agremiações festas regionais (BRASIL, 2000, p. 33- 34).

De maneira análoga, Betti e Zuliani (2002, p. 74) consideram que os alunos “valorizam 
muito as práticas corporais realizadas fora da escola”, sendo este fenômeno mais agudo no 
Ensino Médio, no qual, “desconsiderando as mudanças psicossociais por que passam os 
adolescentes, a Educação Física preserva um modelo pedagógico concebido para o Ensino 
Fundamental”.

Em contrapartida, Darido et al. (1999) afirmam que, tanto do ponto de vista da Edu-
cação quanto da Educação Física mais especificamente, o foco de atenções de professores 
e pesquisadores é o Ensino Fundamental, embora muito dos males estruturais que afetam 
este nível de ensino também são encontrados no Ensino Médio, muitas vezes até de ma-
neira mais contundente e agravada. 
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A Educação Física e seus professores ao longo da história têm colecionando di-
versas críticas à sua atuação na escola dentre as quais é possível destacar o seu caráter 
meramente recreativo, descompromissado e alienante, ou a sua ligação exclusiva com a 
prática esportiva, selecionando os alunos mais aptos, e ignorando parte deles nas aulas. 
A partir da década de 1980 essas críticas, resultaram num período de crise da Educa-
ção Física que culminou com o lançamento de diversos livros e artigos que buscavam 
além de criticar as características reinantes da área, elaborar propostas e pressupostos 
que viessem a aproximar a Educação Física da realidade e da função escolar, trazendo 
consigo as concepções de cultura corporal, que por sua vez receberam diversos nomes 
(KUNZ, 1994; DARIDO et al., 1999).

Um ponto de destaque nessa nova significação atribuída à Educação Física é que a 
área ultrapassa a ideia única de estar voltada apenas para o ensino e exigência da execução 
correta dos movimentos. Muito mais que isso, cabe ao professor de Educação Física pro-
blematizar, interpretar, relacionar, compreender com seus alunos as amplas manifestações 
da cultura corporal.

É preciso considerar, no entanto, que na perspectiva abordada pelos PCNs (BRASIL, 
2000), a aula de Educação Física na escola, tem a difícil missão de superar a perspectiva de 
simples hora de lazer, ou mera prática esportiva, e encaminhar-se no sentido de constituir 
uma disciplina que tematize sobre a cultura corporal. 

Por isso, torna-se fundamental estudar a Educação Física enquanto componente cur-
ricular obrigatório também no Ensino Médio, visando integrar os alunos deste nível de 
ensino à esfera da cultura corporal, possibilitando-os não só o contato com as práticas de 
danças, esportes, lutas, capoeira, jogos e brincadeiras, entre outras, mas também a apro-
priação crítica e a ressignificação destas práticas. 

Betti e Zuliani (2002, p. 77) afirmam que “no Ensino Médio deve-se dar ênfase à aqui-
sição de conhecimentos sobre a cultura corporal de movimento e facilitar a vivência de 
práticas corporais, levando em conta os interesses dos alunos”, escolhendo estratégias que 
obedeçam, contudo, a alguns princípios metodológicos gerais, tais como: inclusão, diversi-
dade, complexidade e adequação ao aluno.

Dessa forma, considerar as opiniões, anseios, perspectivas e conhecimentos prévios dos 
alunos de Ensino Médio relacionados ao componente curricular obrigatório Educação 
Física é fator determinante para conhecer os diferentes interesses dos alunos com relação 
à cultura corporal, para que eles não apenas pratiquem as diversas manifestações que a 
compõe, mas também se apropriem criticamente destes conteúdos.
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 Ou seja, ao considerarmos as opiniões dos alunos estamos “dando voz” a eles durante 
a prática pedagógica, permitindo que seja realizado um diagnóstico da Educação Física 
escolar neste nível de ensino e, a partir disso, que sejam elaborados processos de sistemati-
zação dos conteúdos que levem em conta também as orientações discentes.

 Objetivo 
O objetivo do presente estudo foi traçar o perfil dos alunos do segundo ano do Ensino 

Médio de escolas públicas estaduais de um município de médio porte do estado de São 
Paulo e caracterizar a Educação Física na educação secundária, identificando as expec-
tativas dos alunos com relação a este componente curricular obrigatório, gerando assim 
“diagnósticos” que contribuam para uma possível sistematização dos conteúdos da cultura 
corporal neste nível de ensino.

Materiais e Métodos
Os participantes constituíram-se de 300 alunos, sendo 184 do sexo feminino e 116 do 

sexo masculino, com idades entre 15 e 19 anos e média de idade de aproximadamente 16 
anos e 2 meses (±7,2 meses). Todos os participantes eram estudantes do 2º ano do Ensino 
Médio do período matutino e vespertino da rede pública estadual de uma cidade de médio 
porte do interior do estado de São Paulo. Os dados dos participantes podem ser contem-
plados no gráfico 1.

Gráfico 1: Dados gerais da amostra: sexo, idade, cor, local de moradia e se trabalha ou não.

O instrumento utilizado nesta pesquisa foi um questionário com 60 questões abertas 
e fechadas, elaboradas especificamente para esse estudo. O principal objetivo foi levantar 
os aspectos e temas que mais interessam aos alunos na disciplina de Educação Física. No 
questionário, havia perguntas que vertiam sobre as seguintes temáticas: dados gerais, nível 
sócio-econômico, saúde, sexo e lazer, além da parte específica de Educação Física escolar.
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 Inicialmente, a direção de dez escolas foi consultada sobre a possibilidade de execução 
da pesquisa. Na oportunidade as escolas foram informadas sobre o propósito do estudo e 
receberam toda a documentação referente ao projeto desta pesquisa (carta de apresenta-
ção, projeto de pesquisa, termo de consentimento livre e esclarecido e questionário para a 
pesquisa). Desta consulta, apenas sete escolas aceitaram participar da pesquisa.

 Após o aceite da direção das escolas, os alunos foram informados sobre os procedimen-
tos da pesquisa, em específico foi reforçado a não identificação e também não obrigatorie-
dade da participação no estudo. Foi solicitado aos alunos que o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido fosse assinado pelo responsável autorizando a participação do mesmo 
na pesquisa. Participaram somente os alunos que devolveram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido assinado pelo responsável no dia da aplicação do questionário e os que 
aceitaram participar.

Esta aplicação foi realizada durante as aulas da escola, nas classes, sempre com a su-
pervisão dos pesquisadores. Foi informado aos alunos para responder o questionário da 
forma mais séria e verdadeira possível, de forma particular sem interferência dos amigos e 
do pesquisador. Caso o aluno tivesse dúvida em alguma questão o pesquisador poderia ser 
requisitado para saná-la. 

Os dados coletados foram analisados por meio da análise descritiva. De acordo com Gil 
(2002, p. 42), a pesquisa descritiva “tem como objetivo primordial a descrição das caracte-
rísticas de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações 
entre variáveis”. Outros objetivos que se encaixam nesse tipo de pesquisa são os levanta-
mentos de “opiniões, atitudes e crenças de uma população” (GIL, 2002, p. 131). Esse tipo 
de análise favoreceu uma apresentação gráfica de cada questão tratada. As questões foram 
tratadas de acordo com a frequência de respostas dos participantes, e posteriormente dis-
postas em gráficos com porcentagens. 

Resultados e Discussão
Devido à abrangência do instrumento de coleta de dados utilizado no presente estu-

do, é possível dividir os resultados em alguns tópicos, visando assim facilitar a apresen-
tação das discussões. Os dados foram divididos em três categorias, discutidas separada-
mente a seguir.

O perfil dos alunos

Para traçar o perfil destes alunos fez-se o recorte das principais questões sobre o ní-
vel sócio-econômico, saúde, sexo e lazer. Assim, conforme resultados, em relação a situa-
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ção sócio-econômica da família, observa-se que 36,6% dos entrevistados tem uma renda 
mensal de até 3 salários mínimos, 40,6% entre 3 e 6 salários e 21,2%  acima de 6 salários 
mínimos.

Em relação à saúde dos entrevistados, o álcool é uma das drogas que estes adolescentes 
mais utilizaram ou utilizam, em segundo lugar o cigarro e em terceiro a maconha, como 
apresenta o gráfico 2. A frequência mais indicada pelos jovens é que às vezes consomem 
estes tipos de drogas. Porém, verifica-se também que a maioria dos entrevistados nunca 
consumiu ou consomem estas drogas.

Gráfico 2. Drogas utilizadas e sua frequência.

Tais resultados corroboram com os estudos de Tavares et al. (2000) e Souza e Silveira 
Filho (2007), onde o uso de álcool, tabaco e maconha obtiveram a mesma posição no 
ranking de drogas mais utilizadas entre adolescentes na faixa etária de 10 a 20 anos. 

Ainda dentro da temática saúde, em relação ao peso corporal, obteve-se que 21,3% dos 
jovens acreditam que estão com o peso acima do normal para sua idade e 56,2% não estão 
satisfeitos com o corpo que possuem (gráfico 3). 
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Gráfico 3. Considerações dos adolescentes  sobre seu corpo.

Resultados próximos aos encontrados por Matias et al. (2010), que em sua pesquisa 
notou que 54,4% dos adolescentes que já praticaram por algum tempo atividade física 
estão insatisfeitos com o peso corporal e entre os indivíduos que praticam atualmente 
atividade física a diferença é de menos de 2 pontos percentuais de forma que 52,8% estão 
insatisfeitos. E conclui que nesta fase as conceituações estéticas relacionadas ao corpo são 
“exageradas e deturpadas, ou seja, há um estado de insatisfação com o corpo constante, 
sobretudo nas meninas. Assim, a prática de atividade física na adolescência apresenta-se 
como um mediador importante na formação de conceitos positivos sobre o corpo”.

Sobre a temática sexo, as questões apresentadas no gráfico 4 foram designadas a todos 
os alunos entrevistados, independentemente se tiveram ou não relações sexuais. Nota-se 
que houve baixa incidência de algum tipo de abuso sexual; nos casos em que ocorreram tal 
violência, esta foi descrita pelos alunos como “carícias/passagem de mão não consentidas 
nas partes íntimas”. 

A maioria dos alunos acreditam que “ficar com” é válido quando não se está namorando 
e 10% acham válido sempre. Sobre a homossexualidade mais da metade dos entrevistados 
consideram ser uma escolha sexual como outra qualquer, porém é possível perceber que 
ainda há pré-conceitos sobre o assunto.

Sobre a experiência sexual, 36,7% dos jovens entrevistados tiveram sua primeira rela-
ção sexual. Este percentual de alunos que já se iniciaram na vida sexual é muito próximo 
do encontrado por Goldberg et al. (1994), onde 35% dos estudantes já haviam praticado 
sexo. Observa-se, também neste presente estudo um alto índice de omissão ao responder 
tais questões. Isso pode ser devido a falta de discussão nas escolas sobre orientação sexual 
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e sua importância para os adolescentes que encontram-se no ápice do desenvolvimento 
de sua sexualidade. Segundo Goldberg et al. (1994) o início das atividades sexuais dos 
adolescentes são postergadas quando há orientações sexuais fornecidas pela família, pois 
o adolescente é capaz de deduzir as conseqüências de tais atos, protegendo-se e desenvol-
vendo uma sexualidade responsável.

Gráfico 4. Questões gerais sobre sexo: violência sexual, “ficar com” e homossexualidade.

Quanto ao lazer, os alunos mostraram não apresentar uma definição clara, uma vez que 
nas questões abertas em que perguntava-se “quais atividades de lazer realizavam durante 
a semana” e a outra perguntava “aos fins de semana”, obteve-se respostas relacionadas à 
tarefas do cotidiano como estudar, limpar a casa e até trabalhar. 

As atividades desenvolvidas durante a semana foram praticamente às mesmas aos fins 
de semana com alterações na posição de realização destas atividades de lazer. A grande 
alteração é a diminuição da realização de atividade física pelos alunos que durante a sema-
na era de 78,7% nos finais de semana este número caiu para menos da metade (30,3%). A 
preferência de lazer nos finais de semana é sair com amigos ou com a família, ir ao shop-
ping, baladas, festas e barzinhos. 

Esculcas e Mota (2005) encontraram praticamente as mesmas respostas sobre as práti-
cas de lazer de 594 adolescentes em Portugal, porém os resultados foram discrepantes em 
relação ao percentual de aderência a cada uma das atividades, por exemplo, em Portugal 
95% dos jovens preferem ouvir música enquanto na realidade deste estudo somente 8,6% 
realizam esta atividade nas horas de lazer.

 A insatisfação como corpo não impede realização de atividades físicas, pois segundo o 
resultado na questão específica sobre atividade física, 69% dos alunos afirmam realizar fora 
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do período escolar e os 30,7% que relataram não praticar apontam os motivos explicitados 
no gráfico 5. Segundo Cruz e Fiamenghi Junior (2010), 58% dos estudantes de sua pes-
quisa realizam atividade física regularmente fora das aulas de Educação Física, resultado 
próximo ao encontrado neste estudo.

Gráfico 5. Motivos para a não realização de atividade física.

Os motivos acima não estão fortemente relacionados com a insatisfação com o corpo 
e sim com a falta de tempo, principal fator seguido da carência de motivação e estímu-
los para a prática de atividades físicas como a falta de vontade e companhia. Segundo as 
orientações curriculares para o ensino médio (BRASIL, 2006, p. 223), cabe a escola mos-
trar a importância das práticas e incentivar os jovens a participar. 

A Educação Física na Visão dos Alunos 
As questões realizadas com a temática da Educação Física escolar tiveram como ob-

jetivo delinear as características das aulas vivenciadas até hoje pelos alunos. Perguntou-se 
sobre: o período das aulas, a possibilidade de dispensa, os professores de Educação Física, 
as formas de avaliação nesta disciplina, os conteúdos já vivenciados e a opinião dos alunos 
com relação às aulas. 

Para uma melhor compreensão dos resultados, as perguntas com conteúdo semelhan-
tes foram dispostas em gráficos agrupados. O gráfico a seguir mostra dados em relação à 
participação dos alunos nas aulas de Educação Física. 

De acordo com este gráfico, a grande maioria dos entrevistados tem aulas de Educação 
Física no mesmo período que o das outras aulas (96,6%) e não possuem dispensa (97,6%). 
Pode-se notar que esses dados mostram-se diferentes dos obtidos no estudo de Darido 
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(2004), que apresentou um alto índice de alunos do Ensino Médio com dispensa das 
aulas de Educação Física. Porém, na época em que o estudo de Darido (2004) foi reali-
zado, muitas escolas ofereciam aulas de educação física para o ensino médio em horários 
diferentes daqueles das outras disciplinas, justificando parcialmente o grande número de 
dispensas apresentado naquele estudo (20,3%). 

Entretanto, mesmo estando presente nas aulas, uma grande porcentagem de alunos 
não participam das atividades. Foi possível verificar que 52% gostam e participam das 
atividades, 33,6% participam somente das atividades que gostam, 12,3% não gostam, mas 
participam das atividades e 1,3% não gostam e não participam das atividades. Observando 
esses dados, verifica-se que os alunos se mostraram pouco motivados nas aulas de Educa-
ção Física, já que somente metade destes gostam e participam das aulas. Os dados obtidos 
nessa questão corroboram com os do estudo de Darido (2004), em que uma das questões 
indagava a participação dos alunos nas aulas, com os seguintes resultados: 57,1% dos alu-
nos do Ensino Médio afirmaram que participavam sempre, 23,9% participavam às vezes e 
19% nunca participavam das aulas de Educação Física. 

Para que haja mudança nessa realidade de pouca participação e prazer pelas atividades 
das aulas de Educação Física, é necessário transformá-las qualitativamente para que os 
alunos encontrem significado nestas. 

O próximo gráfico demonstra a opinião dos alunos em relação aos seus professores e as 
formas de avaliações nas aulas de Educação Física escolar. Verificou-se que apesar de satis-
feitos com o sistema de avaliação das aulas, os alunos se mostraram divididos em relação à 
qualidade das aulas ministradas pelos professores. Esse dado reflete a realidade do ensino 
das escolas públicas brasileiras; o professor, em alguns casos, além de pouco motivado 
devido ao baixo salário e, especificamente em relação aos professores de Educação Física, 
devido à falta de materiais e espaço físico nas escolas, entre outros fatores, mostra-se pouco 
preparado para o ensino e acomodado.
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Gráfico 6: Opinião dos alunos sobre as aulas de Educação Física escolar.

   A última pergunta em relação às características da Educação Física escolar na con-
cepção dos alunos investigados tratou sobre um levantamento de quais conteúdos eles ha-
viam vivenciado durante suas aulas até aquele momento. Entre vinte opções, como alguns 
esportes, danças, lutas e até uma opção denominada “outros”, o aluno deveria marcar todos 
os conteúdos que já foram vivenciados nas aulas. Verificou-se que a Educação Física ainda 
possui forte influência do modelo esportivista implantado na década de 60 (BETTI, 1991).

Gráfico 7: Opinião dos alunos sobre seus professores e as formas de avaliação nas aulas de Educação Física.
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Curiosamente, o voleibol se mostrou predominante, ultrapassando o futebol e até mes-
mo o basquetebol, esporte tradicional na cidade onde o presente estudo aconteceu. Além 
disso, mostrando o possível surgimento de mudança neste cenário, a opção “jogos e brin-
cadeiras” apareceu em 4º lugar, conforme pode ser analisado no gráfico 8.    

Gráfico 8: Opinião dos alunos sobre os principais conteúdos abordados nas aulas de Educação Física. 

As Expectativas dos Alunos com Relação à 
Educação Física Escolar
As expectativas dos alunos corresponderam à análise das perguntas que verteram sobre 

as diferentes manifestações da cultura corporal, relacionando-as aos interesses e projeções 
que os alunos tinham em cada uma dessas temáticas. Assim, compreendemos como ma-
nifestações da Cultura Corporal as seguintes temáticas: Ginásticas; Esportes; Lutas/ artes 
marciais; Capoeira; Danças; Jogos e brincadeiras; Atividades Físicas de Aventura (AFA); Circo; 
Outras práticas corporais ou Práticas Corporais Alternativas (PCAs).

Com relação ao conteúdo das ginásticas, foi questionado aos alunos quais das ginásticas 
apresentadas eles gostariam que fizessem parte das aulas de Educação Física. A ginástica 
com a maior frequência de aparição foi a “musculação” com 41,6%. “Ginástica de acade-
mia” com 39% de frequência também foi considerada como importante e por isso também 
deve fazer parte das aulas de Educação Física. Posteriormente foram elencadas as seguin-
tes ginásticas: “localizada” (23%), “aeróbia” (22%), “rítmica” (22%) e “artística” (21%). Do 
total de alunos, 17,3% afirmaram que não gostariam que nenhuma das ginásticas apresen-
tadas fosse abordada nas aulas.  
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Esses dados evidenciam a grande importância que as atividades realizadas nas acade-
mias de ginástica possuem, sendo as que mais aguçaram o interesse dos alunos de Ensino 
Médio. Marcellino (2003) ao analisar as academias de ginástica como opções de lazer, 
observando e entrevistando professores e alunos em aulas de ginástica nas academias, 
afirmou que estes espaços são alvos de polêmica entre os profissionais de Educação Física, 
uma vez que as universidades desconsideram ou consideram pejorativamente estes am-
bientes enquanto locais para a prática de atividades físicas. 

Isso sugere que, embora os alunos se interessem pelas “ginásticas de academia”, não é 
possível estabelecer relações entre estes conteúdos e a Educação Física, o que evidencia 
a necessidade de se estudar não só a prática pedagógica nestes ambientes, mas também 
como estas ginásticas deveriam fazer parte das aulas de Educação Física escolar para o 
Ensino Médio, considerando que elas fazem parte do conteúdo das ginásticas e, conse-
quentemente, são manifestações integrantes da esfera da cultura corporal.

Com relação aos esportes, os alunos afirmaram que eles gostariam que os seguintes con-
teúdos fossem abordados durantes as aulas de Educação Física no Ensino Médio: natação 
(41%), voleibol (40%), futebol (29,3%), handebol (26,6%), basquetebol (23,3%) e atletismo 
(20%). Os alunos ainda assinalaram a condição “nenhum” com a frequência de 14%. 

Primeiramente, é possível considerar que os alunos gostariam que mais esportes fizes-
sem parte das aulas de Educação Física, sobretudo no caso da natação, prática que eles 
afirmaram que gostariam de realizar, embora as escolas não apresentassem condições es-
truturais para a execução destas aulas (como piscinas, por exemplo).

Outra constatação deve-se ao fato dos alunos terem elencados alguns conteúdos que 
são usualmente presentes nas aulas de Educação Física, como o voleibol e, em menor fre-
quência, o futebol, o que sugere que talvez as formas atuais nas quais esses conteúdos são 
transmitidos podem não ser realizadas da maneira que supram as expectativas dos alunos. 

Deve-se considerar também o fato do conteúdo esporte ser, dentre todos os conteúdos 
da cultura corporal, o de maior destaque e referência no Brasil, como afirmam os Parâme-
tros Curriculares Nacionais (PCNs/BRASIL, 2000): 

A influência do esporte no sistema escolar é de tal magnitude que temos 

não o esporte da escola, mas sim o esporte na escola. Isso indica a subor-

dinação da Educação Física aos códigos/sentido da instituição esportiva: 

esporte olímpico, sistema desportivo nacional e internacional (BRASIL, 

2000, p. 34).
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Portanto, é provável que as expectativas dos alunos vertam também na condição dos 
conteúdos dos esportes serem transmitidos durante as aulas não como forma de inserir o 
“esporte na escola” e sim o “esporte da escola”, já que o esporte na escola, por manter suas 
matrizes voltadas ao alto nível, prioriza o rendimento e, consequentemente, a exclusão dos 
menos habilidosos, o que afasta grande parte dos alunos do interesse sobre estas práticas. 

Em contrapartida, o “esporte da escola”, mesmo ao abordar os conteúdos mais tra-
dicionais como é o caso do voleibol e do futebol, atenta-se para outros focos, além do 
rendimento, seguindo os princípios de inclusão e de reconstrução das práticas, por meio 
das alterações de regras e estruturas técnicas e táticas, articulando os esportes de maneira 
a priorizar que os alunos apropriem-se criticamente destes conteúdos da cultura corporal.

No caso dos conteúdos das lutas/ artes marciais, os alunos elencaram as seguintes prá-
ticas no que corresponde à frequência de interesse deles: boxe (36%), judô (35,3%), karatê 
(34,6%) e taekwondo (21,3%). Por outro lado, os alunos afirmaram que este não é um 
conteúdo interessante para ser abordado durante as aulas com a frequência de 27,3%. 

Lutas/ artes marciais não costumam fazer parte das aulas de Educação Física, fator 
evidenciado quando se considera os conteúdos que os alunos já tiveram até hoje nas suas 
aulas, constatação que corrobora com Carreiro (2005) ao afirmar que dentre os conteúdos 
que podem ser apresentados na Educação Física escolar, as lutas são um dos que encontram 
maior resistência por parte dos professores, com argumentos como: falta de espaço, falta 
de material, falta de vestimentas adequadas e associação às questões de violência. O autor 
sugere ainda que o professor que não conhece o conteúdo das lutas apropriadamente, pode 
também aprender sobre ele em livros, revistas, internet e até mesmo com os próprios alunos.

Ficou evidente, entretanto, o desinteresse de parte dos alunos com relação a estes con-
teúdos (com a frequência de aparição de 27,3%), talvez pelo fato de muitos alunos não 
conhecerem estes conteúdos e, por isso, terem uma postura de “distanciamento” ou de con-
cepções que relacionem estes conteúdos com questões de incitação a brigas ou violências. 

Sobre o conteúdo das danças, os alunos elencaram a dança de rua com a frequência de 
48,3%, seguido pela dança de salão, com 35% de frequência. De maneira menos preferida, 
apareceram a dança clássica (14,6%), danças circulares (8,3%) e danças folclóricas (5,3%). 
Cerca de 29,3% dos alunos afirmaram não querer que os tipos de dança apresentados fos-
sem abordados nas aulas de Educação Física, o que ilustra a grande distância que muitos 
alunos ainda mantém com relação à aplicação destes conteúdos.

Já em relação ao conteúdo de jogos e brincadeiras, 66,6% dos alunos afirmaram que 
gostariam que fossem abordados estes conteúdos nas aulas de Educação Física, elencando 
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alguns jogos como opções de jogos não convencionais: tênis de mesa (43,3%), tênis de campo 
(34%), basebol (25%), rugby (22,3%), frisbee (18%), badminton (10,3%), flagball (10%) e 
tchoukball (8,6%). Enquanto que 24% dos alunos admitiram não querer estes conteúdos 
nas suas aulas de Educação Física. Sobre os jogos de tabuleiro, 58% dos alunos foram favo-
ráveis a estes conteúdos nas aulas, embora não tenham citado nenhum jogo em específico. 

Deve-se considerar, no entanto, que o conteúdo de jogos e brincadeiras “dialogam” em 
diversos momentos com os conteúdos oriundos da categoria dos esportes já que algumas 
das opções elencadas pelos alunos são também esportes. O que muda, no entanto, são as 
desconstruções e reconstruções que algumas destas manifestações podem apresentar, as-
sim, um jogo de tênis de campo pode ser inserido na categoria de jogos e brincadeiras se 
não atender às exigências impostas pelo sistema desportivo (como número de jogadores, 
utilização de implementos, sequência única de regras, etc.). Há ainda a evidência de con-
teúdos não tradicionais, denominados de “jogos não convencionais” que também fazem 
parte dos conteúdos denominados de “jogos e brincadeiras”, além dos jogos de tabuleiro.  

Alguns conteúdos como a capoeira, Atividades Físicas de Aventura e circo não tiveram 
grande preferência dos alunos. A capoeira, por exemplo, foi considerada como um con-
teúdo que os alunos não gostariam que fizesse parte de suas aulas por 50,3% do total de 
alunos. As Atividades Físicas de Aventura (AFA) foram caracterizadas como não interes-
santes na visão de 42,6% dos alunos, enquanto que o conteúdo do circo não foi conside-
rado como um conteúdo que os alunos gostariam que fosse abordado nas aulas por 40,6% 
do total de alunos. 

A grande indagação que surge sobre estes conteúdos é que, o baixo interesse que estas 
manifestações despertaram nos alunos pode ser devido ao baixo número de alunos que 
afirmaram ter contato com eles nas aulas de Educação Física. A capoeira foi elencada 
como um conteúdo que os alunos já tiveram com a frequência de 9%, enquanto que as 
Atividades Físicas de Aventura foram elencadas por apenas 6,6% dos alunos. Já o con-
teúdo do circo foi abordado nas aulas de Educação Física por um número menor ainda 
de alunos (0,3%).

Estes conteúdos são também pertencentes à esfera da cultura corporal, sendo manifes-
tações imprescindíveis do repertório corporal e cultural das diferentes sociedades, perme-
ados por importância histórica e social, o que sugere que também deveriam ser ensinados 
aos alunos. 

Os alunos, por sua vez, ao terem um contato mais estreito com estes conteúdos, teriam 
uma postura de maior criticidade e menos negligenciada, não envolvendo aqui a preferên-
cia ou não sobre cada uma destas práticas, algo que é muito particular de cada um, mas sim 
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representando a possibilidade de compreender a importância destes conteúdos, indepen-
dente dos gostos individuais de cada educando. Ou seja, mesmo que eles não gostassem 
destes conteúdos, seria importante que eles ao menos os conhecessem e os praticassem nas 
aulas de Educação Física. 

Todavia, estes conteúdos (capoeira, Atividades Físicas de Aventura e circo) seguiram 
uma tendência diferente das Práticas Corporais Alternativas que apareceram mais vezes 
para os alunos. Estes conteúdos, denominados também de outras práticas corporais fo-
ram elencados da seguinte forma: exercícios de relaxamento/ respiração (52%), massagem 
(43,6%) e yoga (40,3%). Por outro lado, 25,3% dos alunos admitiram que não gostariam 
que estes conteúdos fossem abordados durante suas aulas de Educação Física.

Finalmente, foi solicitado aos alunos que atribuíssem notas a todos os nove conteúdos 
da cultura corporal elencados anteriormente, visando compreender quais eram os conte-
údos preferidos e quais os conteúdos menos preferidos dos alunos, para que fosse relacio-
nada as concepções obtidas com relação às expectativas dos alunos. O gráfico 9 ilustra a 
média das notas atribuídas pelos alunos com relação aos conteúdos que compõem a esfera 
da cultura corporal. 

Gráfico 9: Ordem de preferência dos conteúdos atribuídos pelos alunos (quanto menor a nota maior a preferência).

Foi solicitado aos alunos que atribuíssem a nota 1 ao conteúdo que, nas suas opiniões, 
fossem o preferido. Assim foi pedido também para a nota 2 (conteúdo um pouco menos 
preferido em comparação ao conteúdo 1) e assim por diante, até a nota 9 que correspon-
deu ao conteúdo menos preferido na visão dos alunos. Dessa forma, a média das notas de 
cada aluno foram consideradas, sendo que quanto mais próximo de 1 fosse esta média, 
mais preferido seria o conteúdo para os alunos, enquanto que quanto mais próximo de 9, 
menos preferido seria este conteúdo. 
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O esporte foi o conteúdo mais preferido pelos alunos, com a média de notas de 2,44, se-
guido pela ginástica (4,05) e jogos e brincadeiras (4,13). Posteriormente, foram elencados 
Atividades Físicas de Aventura – AFA (4,51), dança (4,58), lutas/ artes marciais (4,75), 
Práticas Corporais Alternativas – PCAs (5,28) e capoeira (6,11). O circo foi o conteúdo 
menos preferido com a média de notas de 6,77. 

Conforme constatado anteriormente, dentre todos os conteúdos referentes às manifes-
tações da cultura corporal, o esporte foi considerado pelos alunos como favorito. Soares 
(1996) afirma que, de todos os conteúdos de ensino presentes em aulas de Educação Físi-
ca, aqueles da natureza esportiva sempre predominaram, corroborando com Rangel-Betti 
(1999) ao constatar que o esporte é o veículo mais utilizado como forma de difusão do 
movimento corporal na escola. 

Para os PCNs (BRASIL, 2000), a Educação Física na escola, de modo geral, possui 
uma forte inclinação ao trabalho com os esportes, não permitindo que sejam tratadas ou-
tras manifestações da cultura corporal durante as aulas. Kunz (1994) afirma que o esporte, 
enquanto conteúdo hegemônico das aulas de Educação Física, impede o desenvolvimento 
dos outros elementos da cultura corporal. 

Conteúdos como o circo, por exemplo, podem ser considerados como menos impor-
tantes para os alunos porque durante toda sua vivência escolar esta manifestação não foi 
abordada dentro das aulas de Educação Física, impedindo que eles pudessem ter contato 
com estas práticas, ou seja, torna-se bastante improvável apreciar algo que não se conhece. 

Assim, além do esporte, outras manifestações da cultura corporal como as lutas, as 
práticas corporais alternativas, a capoeira, a ginástica e o circo, entre outras, também de-
vem ser ministradas nas aulas de Educação Física na escola, possibilitando que os alunos 
possam conhecê-las, praticá-las e ressignificá-las. 

É claro, no entanto, que os alunos dão maior importância aos conteúdos que eles viven-
ciaram, ainda mais no caso dos esportes que estão relacionados com a sua vida em diversas 
instâncias, tanto nas mídias, quanto durante a prática fora da escola e também no interior 
da escola. Seguindo esta condição, o esporte se mantém como o conteúdo mais praticado 
e, por isso, mais preferido pelos alunos, privando-os de apropriarem-se criticamente de 
uma gama enorme de outras práticas corporais igualmente importantes. 

Dessa forma, os demais conteúdos devem ser ensinados aos alunos durante a prática 
pedagógica da Educação Física no Ensino Médio e não apenas neste nível de ensino já 
que, como foi possível constatar, os alunos reproduzem no Ensino Médio muitas vezes as 
mesmas práticas oriundas das aulas do Ensino Fundamental. 
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Considerações Finais
Ao gerar diagnósticos, é possível identificar as especificidades e nuances do objeto que 

se está analisando, detectando e identificando os possíveis problemas, apontando propo-
sições que levem a transformações da situação na qual estes problemas estão inseridos. 
Tal como ir ao médico quando se está doente e passar por uma bateria de exames que 
visam diagnosticar o estado atual e os possíveis problemas que devem ser solucionados, 
diagnosticar no campo da educação é condição fundamental para a compreensão desses 
problemas, permitindo eventuais transformações da prática pedagógica.

Tendo em vista o amplo espectro de problemas que a Educação Física no Ensino Mé-
dio apresenta, este estudo pretendeu diagnosticar este componente curricular obrigatório 
neste nível de ensino identificando o perfil dos alunos, a sua visão sobre as aulas de Edu-
cação Física e expectativas com relação a esta disciplina.

O perfil dos alunos, considerando a maioria (acima de 50%), tem renda mensal acima 
de 3 salários mínimos, não consomem nenhum tipo de drogas e não iniciaram sua vida 
sexual. Estão insatisfeitos com o corpo que possuem, porém tal fato não impede que te-
nham como principal prática de lazer as atividades físicas durante a semana, já nos fins de 
semana preferem sair com os amigos e família. Característica marcante que leva a quase 
70% dos alunos praticarem atividades físicas fora do período escolar.

Sobre as aulas de Educação Física ficou evidente a forte tendência esportivista, sobre-
tudo ao que tange os conteúdos já vivenciados. Os alunos não apresentaram um quadro 
grande de dispensa, no entanto metade não se interessa em participar efetivamente das 
aulas. Quanto às formas de avaliação e seus professores, grande parte dos alunos se mos-
traram descontentes.

As expectativas dos alunos analisados verteram predominantemente sobre a aprovação 
dos conteúdos que eles já praticaram e a recusa ou não aceitação dos conteúdos não vi-
venciados. O conteúdo dos esportes apresentou a maior aceitação dos alunos, sobretudo 
algumas modalidades, o que mais uma vez evidencia a grande ênfase que estes conteúdos 
possuem nas aulas de Educação Física na escola, muitas vezes impedindo o contato e a 
apropriação crítica dos alunos com outros conteúdos da cultura corporal. Como também, 
a aceitação maior do conteúdo esporte pode estar relacionada com a grande aderência e 
prática de atividades físicas fora do período escolar, seja como treinamento ou lazer.

Assim, foi possível constatar a necessidade de diversificação dos conteúdos nas aulas 
de Educação Física levando em consideração as opiniões discentes e o contexto sócio-
-cultural em que estão inseridos, compreendendo este componente curricular obrigatório 
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de acordo com suas especificidades e não mais como uma reprodução da prática oriunda 
do Ensino Fundamental. 
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Escola, Práticas Escolares e Memória

Raquel Lazzari Leite Barbosa (UNESP/GEPLENP)1

 Sérgio Fabiano Annibal (UNESP/ GEPLENP)2

Bruno Garcia dos Santos (UNESP/ GEPLENP)3

Resumo: O texto aqui apresentado expõe alguns resultados de pesquisas re-
alizadas no âmbito da EE Profa. Lourdes Pereira (Assis/SP). Essas 
pesquisas integram um projeto amplo intitulado Memória Escolar 
e Tecnologia: Construindo, Registrando e Compartilhando ligado às 
atividades do Núcleo de Ensino e do Grupo de Estudos e Pes-
quisas sobre Linguagem, Ensino e Narrativa de Professores (GE-
PLENP - UNESP/Assis). O objetivo geral do trabalho é traçar 
um perfil da referida escola, em especial, no que se refere às práti-
cas escolares desenvolvidas por professores, alunos, corpo diretivo 
e funcionários. Para fundamentar as pesquisas privilegia-se a linha 
diacrônica partindo de relatos orais, análise de arquivos da escola e 
amparo metodológico em obras de autores como: Pineau (2006), 
Bakhtin (1995), Josso (2006), Catani (1996, 2003), Bosi (1987), Le 
Goff (1996), Nora (1993), Pollak (1989, 1992), Thompson (2002), 
Goulart (2005), Cook (1998), Camargo (2007), Artières (1998). 
As informações são recolhidas por meio de entrevistas com profes-
sores, gestores, observações  e trabalho em arquivos da instituição 
incluindo análise, organização e ampliação do acervo. As pesquisas 
visam possibilitar, não só um melhor conhecimento do desenrolar 
das atividades escolares, mas também contribuir para um mapea-
mento mais amplo do sistema de ensino na escola selecionada, na 
cidade de Assis e, por extensão, no Estado de São Paulo.

Palavras-chave: práticas escolares, arquivos, formação docente, memória, linguagem. 

1  Livre-docente em Didática (UNESP - 2007); Doutora em Educação (UNICAMP - 1994); Mestre em Educação (PUC 
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Narrativa de Professores (GEPLENP)/UNESP/Assis.
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Introdução
O texto, intitulado Escola, Práticas Escolares e Memória, apresenta notícias, propõe 

um balanço, de trabalhos que vêm sendo desenvolvidos - no âmbito da escola EE Profa. 
Lourdes Pereira (Assis, SP) - por pesquisadores integrantes do Núcleo de Ensino e Grupo 
de Estudos e Pesquisas (GEPLENP - UNESP/Assis). As pesquisas compõem um projeto 
amplo intitulado Memória Escolar e Tecnologia: Construindo, Registrando e Compartilhando 
que visa traçar um perfil da referida escola, em especial, no que se refere às práticas esco-
lares desenvolvidas por professores, alunos, corpo diretivo e funcionários. 

A busca de um panorama histórico, social e cultural da escola E.E. Profª Lourdes Pe-
reira tem por base, material captado em entrevistas realizadas com colaboradores ligados 
à escola selecionada, bem como trabalho com arquivos da mesma escola incluindo auxílio 
na organização desses arquivos e ampliação de seu acervo. Essa dinâmica vem permitindo 
a ampliação do entendimento de movimentos que permeiam o campo educacional na 
atualidade. Vai ao encontro de inquietações descritas por alunos que realizam estágios 
orientados como parte dos programas da disciplina de Prática de Ensino nos cursos de 
Licenciatura. No decorrer da realização de estágios em cursos de licenciatura - UNESP/
Assis – foram feitas descrições, por parte de alunos estagiários, sobre suas experiências 
e apresentadas sugestões e críticas a respeito de diretrizes adotadas em escolas por eles 
(alunos) freqüentadas. Algumas dessas sugestões podem ser vistas como propostas inova-
doras, investem em comparações sobre práticas escolares de diferentes escolas induzindo a 
repensar tais práticas. Um exemplo a esse respeito é a sugestão de serem realizadas mono-
grafias orientadas para a conclusão de curso de alunos do 3º ano do ensino médio. 

Dessa forma, as atividades programadas e desenvolvidas pelos pesquisadores integran-
tes do Núcleo de Ensino e Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Linguagem, Ensino e 
Narrativa de Professores (GEPLENP - UNESP/Assis) significam uma contribuição no 
sentido de ampliar, junto a instituições de ensino e o público interessado, as possibilida-
des de conhecimento acerca de escolas e, em especial, sobre a escola em foco a E.E. Profª 
Lourdes Pereira. O melhor conhecimento das especificidades desta escola, do seu cotidiano 
e a demonstração da importância da organização de seus arquivos indica uma linha de 
estudos voltada para a melhoria do ensino/aprendizagem de modo geral.

 O trabalho amparado em material colhido em entrevistas e em arquivos encontra fun-
damentação metodológica em obras de autores como: Pineau (2006), Bakhtin (1995), Jos-
so (2006), Catani (1996, 2003), Bosi (1987), Le Goff (1996), Nora (1993), Pollak (1989, 
1992), Thompson (2002), Goulart (2005), Cook (1998), Camargo (2007), Artières (1998).  
Nessa linha a pesquisa visa possibilitar não só um melhor conhecimento do desenrolar das 
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atividades escolares, mas também contribuir para um mapeamento mais amplo do sistema 
de ensino na cidade de Assis e, por extensão, no Estado de São Paulo. 

1. Um Histórico
Entre os trabalhos relacionados ao projeto Memória Escolar e Tecnologia: Construin-

do, Registrando e Compartilhando desenvolvidos pelos integrantes do Núcleo de Ensino 
e Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Linguagem, Ensino e Narrativa de Professores 
(GEPLENP - UNESP/Assis) constam realizações iniciais envolvendo, por exemplo, dois 
seminários, um em 2008 e outro em 2009. Durante o primeiro deles (1º Seminário do 
Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Linguagem, Ensino e Narrativa de Professores (GE-
PLENP)) as discussões além de propiciarem maior reflexão acerca da história da educação 
na cidade de Assis, possibilitaram o contato com projetos semelhantes de outras cida-
des paulistas e, sobretudo, um aprofundamento nas discussões sobre metodologias para 
a abordagem de realidades escolares. No programa do segundo seminário (2º Seminário 
do GEPLENP (2009)) foi dada ênfase maior a estratégias de fortalecimento da interação 
entre Escolas e Universidade. A realização dos seminários permitiu a produção dos se-
guintes textos: Um olhar sobre si e sobre a profissão docente: a mulher e seu espaço - A construção 
da memória e da história implícitas nas narrativas e entre arquivos e indivíduos – As chaves e 
as palavras: como compor uma memória escolar?.

Abordar questões relacionadas a práticas escolares com fundamentação em material de 
natureza oral e escrita e com base em leituras de obras de autores que analisam aspectos 
interdisciplinares envolvendo História (Memória e Cotidiano), Educação (Formação de 
Professores) e teorias da Linguagem (Análise do Discurso) abre perspectivas, não só em 
relação ao  trabalho em andamento como para novas pesquisas sobre instituições de en-
sino e para um melhor conhecimento de mecanismos que compõem os desafios a serem 
superados, potencializados e/ou articulados no sistema de ensino no Estado de São Paulo.. 

O avanço do conhecimento na área das práticas escolares por meio de material produ-
zido por sujeitos ligados a instituições específicas – escolas - se configura na abertura de 
possibilidades e de maior disponibilidade de material para experiências didáticas e melho-
ria da preservação da memória de escolas. O reconhecimento da identidade de uma escola 
representa, ainda, um incentivo para o intercâmbio entre escola/escola e escola/universi-
dade, além de se configurar em móvel de aperfeiçoamento de profissionais da educação.

2. O Desenvolvimento dos Trabalhos 
 Em 2008 os integrantes do Núcleo de Ensino e Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 
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Linguagem, Ensino e Narrativa de Professores (GEPLENP - UNESP/Assis) empenha-
ram-se no recolhimento de depoimentos de professores da escola E.E. Profª Lourdes Pe-
reira – Assis - SP. Após a transcrição desse material foi iniciado o processo de análise que 
abriu um leque para o levantamento de diferentes problemáticas. Essas problemáticas de-
ram origem, inclusive, aos artigos acima citados. O trabalho sobre as entrevistas obedeceu 
a certos parâmetros, entre os quais, a valorização de características próprias a cada um dos 
docentes. Foram levadas em conta, por exemplo, as diferentes formações dos professores 
e as especificidades na maneira de executar as práticas escolares e as formas de relacionar 
essas práticas com a realidade (Nora, 1993). A valorização de formas de narrativas foi 
parte essencial no processo de análise dos discursos. 

3. Os Discursos
Analisando os depoimentos dos professores da escola E.E. Profª Lourdes Pereira  - que 

colaboraram com a pesquisa - foi possível constatar que a maioria deles, mesmo quando 
dizem não ser o magistério a primeira escolha profissional mostram um grande entusias-
mo pelo exercício da docência. Em relação à sua formação, os professores, referindo-se à 
área da educação, mostram visões diferenciadas. Apesar de alguns deles defenderem con-
cepções, por vezes concebidas como convencionais a respeito do ensino, sempre defendem 
o desenvolvimento de um trabalho flexível como forma de lidar com a reconhecida hete-
rogeneidade da clientela presente em salas de aula. 

Muitos dos entrevistados fizeram questão de ressaltar a importância de alguns dos seus 
professores no seu processo de formação, em especial, daqueles que atuaram no curso de 
graduação. Foi muito salientada também a relevância do bom desempenho de professores 
da disciplina de didática.

Ao relatar os desafios da profissão, uma docente entrevistada aponta que tinha dúvidas 
quanto a dedicar-se à matemática, mas gostou do curso e no seu decorrer entusiasmou-se 
pela disciplina. Depois de graduada passou a exercer a profissão, tanto em escolas públicas 
como particulares e com muita dedicação. Comparando alunos de escolas desses dois se-
tores, o público e o privado, uma professora entrevistada afirma: 

[...] a criança do estado sofre por falta (estou me referindo agora às famí-

lias) já a do particular sofre por excesso. No fundo os dois sofrem muito. 

As famílias de hoje não estão presentes como eram, sabe, aquela exigên-

cia, etc. Então o que acontece: a criança de uma classe mais pobre, de 

uma classe mais carente, ela não tem os pais do lado, e esses pais não 
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conseguem dar uma assistência, ou porque não tem educação nenhuma, 

não sabem como fazer, e porque trabalham o dia inteiro. E no particular, 

as crianças ficam igualmente soltas, porque os pais também trabalham o 

dia inteiro. Ninguém abre mão da vida profissional pra criar os filhos.

Entre os depoimentos de professoras, uma delas - que atuou durante 20 anos como 
docente e depois no corpo diretivo da escola – ao fazer observações a respeito da relação 
professor/aluno defende a importância do diálogo entre professor e cada um dos alunos, 
além de formas especiais de tratamento para cada um dos conjuntos de alunos de salas 
escolares, sempre de acordo com as especificidades da clientela. 

Acerca do preparo das aulas, uma das docentes observa:

Eu procuro até estar prestando atenção no estilo da classe pra estar le-

vando coisas diferentes para que o meu dia também seja um dia muito 

agradável, porque você ficar repetindo, é muito cansativo. 

A professora lembra ainda que o bom relacionamento professor/alunos é essencial para 
a convivência em sala de aula. Quanto à superação das adversidades que sempre aconte-
cem, a professora considera relevante: 

 [...] fazer o meu aluno separar eu e a matemática, e a gente acabar 

entrando num acordo, e conviver porque você vai passar o ano inteiro 

aqui, eu também, então a gente vai ter que se entender, porque você não 

é obrigado a gostar de matemática, e eu não sou obrigada a gostar nem 

de você sequer, mas a gente é obrigada a se respeitar, vamos conviver, e 

no final das contas, acabava dando. Porque eu acredito que quanto mais 

você se relacionar com o seu professor, mais fica mais fácil de você lidar 

com a matéria.

As adversidades envolvem, na visão dos professores, diversos fatores. Dizem eles: o es-
paço da sala de aula é complexo, o número alto e a heterogeneidade dos alunos fazem com 
que professores também cometam erros. Nesse caso é essencial que se tomem providências 
justas que possibilitem uma retomada da boa convivência. Quanto à sensação, que por vezes 
atormenta os professores sobre o desacerto da profissão escolhida, uma professora afirma:
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 [...] tem muita gente em muitas profissões que são infelizes. Não, isso 

não serve pra mim, com certeza o dia que eu não agüentar mais, eu 

largo. Isso eu não tenho dúvida. Existem dias que você está cansado, que 

você está desanimado com o futuro da sua profissão, com as queixas que 

a gente tem em termos de melhorias, mas são muito diferentes, uma é a 

luta sindical, por causas merecidas, a outra é uma luta profissional, de 

realização, de trabalho, de prazer, de sustento... Escuto muita lamenta-

ção sim, mas eu acredito que a pessoa não fala de coração, muita gente 

acostumou a reclamar. Porque muita gente que reclama, você vai ver, 

está lá na sala de aula, feliz, aluno gosta da aula.

Um ângulo que também aparece quando são feitas referências ao processo de formação 
escolar de docentes é o que diz respeito aos maus professores de certas disciplinas que 
passaram pela vida escolar dos entrevistados. A superação de tal fato, no caso de uma 
professora, foi feita pela busca incessante de outras formas de agir, de ensinar, pois apesar 
das falhas enfrentadas na formação o importante é gostar da profissão e das disciplinas nas 
quais estão envolvidas. Na superação de deficiências, segundo outro depoimento, é impor-
tante o papel relevante da disciplina de didática. A esse respeito diz a professora:

Uma coisa que a minha professora de didática ensinou pra gente, a gente 

dava uma aula pra classe, e depois ela analisava com todos, ela falava: 

“Você não parou, você andou pra lá e pra cá, vai deixar seu aluno com 

torcicolo, ele vai te perder”.Ou então “Você ficou parada a aula intei-

rinha no mesmo lugar”.Ou “O seu tom de voz foi o mesmo, você não 

enfatizou nada”. A minha professora fazia isso. Então quando eu fui dar 

aula, toda essa parte de me comportar, até a forma de se vestir, etc, ela 

influenciou. Essa professora ela me ensinou a ser um professor, como é 

um professor, como ele deve ser, depois você conhecendo o básico, você vai 

buscar o seu estilo e tal, mas o que é essencial pra dar uma aula decente-

mente, essa professora conseguiu passar isso pra gente. 

Segundo outros depoimentos a coordenação pedagógica numa escola é de suma im-
portância desde que os responsáveis estejam bem preparados. Também a necessidade do 
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profissional poder sempre participar de sistemas de reciclagem é constantemente enfatiza-
da pelos entrevistados. Outro tema salientado nas entrevistas é o referente à importância 
de as escolas de modo geral procurarem sempre melhorar a integração com as comuni-
dades que as acolhem. Instituições escolares, dizem os professores, são parte do contexto 
social e as boas relações   “fazem da gente, gente”. 

O estímulo ao bom relacionamento escola/comunidade foi muito valorizado pelos en-
trevistados, assim como a necessidade de uma constante atenção à avaliação e à auto-
-avaliação dos profissionais do ensino. 

Um aspecto também presente, com freqüência, nas entrevistas é a associação feita pelos 
professores entre a função maternal e o exercício do magistério. Esse ângulo é analisado 
em obra de Denice Catani (Catani 1996). A autora, a partir da coleta de relatos autobio-
gráficos, aborda esse processo no percurso de profissionais da educação.. 

Diz Catani: 

...o lugar social é determinante para a estrutura da memória sobre o so-

cial (...) e para a produção das formas de memória específica nos homens 

e nas mulheres (1996, p. 64).

Assim, de modo geral, a análise dos testemunhos colhidos entre integrantes da escola 
E.E. Profª Lourdes Pereira podem ser considerados como reveladores da presença de vozes 
múltiplas na composição do discurso dos responsáveis pela Instituição. 

4. A Escola e Seus Arquivos 
Os arquivos de uma instituição marcam o seu perfil, constituem-se em parte básica de 

sua memória. 

Segundo Artières (1998, p. 10-11): 

Arquivamos nossas vidas para responder a uma injunção social (...) fa-

zemos um acordo com a realidade, manipulamos a existência: omitimos, 

rasuramos, riscamos, sublinhamos, damos destaque a certas passagens (...).

O conceito de arquivo está relacionado à compreensão que a sociedade atribui a fenô-
menos culturais. O acervo de um arquivo se constrói dentro de uma realidade histórica. 
Sua individualização (pelo controle de acervos) delineia não só o perfil da instituição que 
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o organiza, mas também indica como se dá a inserção dessa instituição na comunidade 
mais ampla. 

Arquivos institucionais guardam responsabilidades culturais, sociais e desafios cons-
tantes. Os acervos, enquanto suporte de informações, são instrumentos de integração, de 
interdisciplinaridade, de pesquisa, de ensino e extensão. Permitem por meio de trabalhos 
de pesquisa junto a seus acervos transcendência a estruturas curriculares. 

As pesquisas em andamento sobre o perfil da escola E.E. Profª Lourdes Pereira, em 
especial, no que se refere às práticas escolares desenvolvidas por professores, alunos, corpo 
diretivo e funcionários buscam base em diversas modalidades de fontes. A análise dos ar-
quivos da escola se constitui em uma dessas fontes. Nessa análise foi dada especial atenção 
à forma de sua organização. Como foram organizados esses arquivos. Esse aspecto guarda 
marcas de subjetividades que ficam ao largo dos discursos explicitados pelos sujeitos so-
ciais envolvidos. Registros escritos, inserção do material nas estantes, maneiras distintas de 
armazenagem, representam entendimentos e sentidos atribuídos ao material arquivado. A 
leitura do pesquisador pode captar o não dito e elementos para um entendimento de fatos 
especiais e/ou do papel dos sujeitos e da trajetória de acontecimentos.

Nessa linha e após o contato com livros pontos, atas e histórico da escola E. E. Lour-
des Pereira algumas problemáticas puderam ser tomadas como norte para as pesquisas. 
Por exemplo: quais seriam os elementos mais marcantes na estruturação da memória da 
instituição estudada. Quais características podem ser consideradas gerais e específicas na 
identidade dos principais protagonistas da memória institucional. Tais problemáticas fo-
ram discutidas em colóquios entre os integrantes do grupo de estudos e pesquisa e analisa-
das segundo determinados postulados teóricos escolhidos e experiências vivenciadas pelos 
pesquisadores no cotidiano da escola.

Em visita ao espaço da secretaria da escola, foi possível, além de conhecer a organização 
dos arquivos da instituição, contar também com a colaboração de funcionários por meio 
de testemunhos que representam pontos fundamentais para o estudo do perfil da escola 
E.E. Profª Lourdes Pereira. 

Prosseguindo nessa direção os pesquisadores vem conseguindo detectar “narrativas”, 
mais ou menos constantes, sobre o perfil, a vivência na instituição. Por exemplo, em relação 
ao histórico da escola verificou-se que as narrativas são bem sucintas abordam a trajetória 
de vida da professora Lourdes Pereira (que dá o nome à escola), o momento da constitui-
ção da instituição e da composição de seu corpo docente e diretivo. Em poucas páginas, de 
maneira breve e objetiva, é descrita a história geral da escola, privilegiando os principais 
eventos de cunho oficial.
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Entre as folhas do caderno arquivado foram inseridas referências contendo anotações 
recentes e registros digitalizados. Esse material está entre outras anotações em papel cuja 
superfície já aparece desgastada pelo tempo.

A analise do arquivo permanente da escola E.E. Profª Lourdes Pereira é importante 
para a articulação entre os dados dessa fonte de pesquisa e as falas recolhidas nas entre-
vistas com professores e pessoas ligadas à gestão da escola. Tal articulação encaminha o 
preenchimento de lacunas bem como o esclarecimento de sentidos, por vezes obscuros. 
Por meio do confronto entre relatos orais e escritos é possível compor uma visão mais 
completa do perfil da instituição. 

Assim, o trabalho em desenvolvimento envolve interligações sociais e culturais e com-
põe um processo de (re)construção da identidade de um determinado espaço (escola) onde 
se articulam relações que retratam e legitimam uma realidade. 

Os trabalhos desenvolvidos dentro do projeto Memória Escolar e Tecnologia: Construin-
do, Registrando e Compartilhando (projeto ligado às atividades do Núcleo de Ensino e do 
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Linguagem, Ensino e Narrativa de Professores (GE-
PLENP - UNESP/Assis)) seguem na direção de um delineamento do perfil escolar aliado 
a perspectivas para ativar práticas de melhoria do ensino/aprendizagem e das relações 
internas e externas da instituição.

5. Perspectivas de Análise: Fotografias 
 Na busca de documentos sobre a escola E.E. Profª Lourdes Pereira para delinear o seu 

perfil, os pesquisadores envolvidos nesse trabalho voltaram-se também para o exame de 
fotografias arquivadas pela escola. Após um processo inicial de hijgienização, as fotografias 
selecionadas foram organizadas cronologicamente e, na medida do possível com a colabo-
ração de pessoas e de suas lembranças, estão sendo contextualizadas.

Numa primeira amostragem dos registros fotográficos foi constatado um privilegia-
mento de fotos sobre eventos realizados em comemorações de datas festivas da escola. 
Esse dado, entre outros observados, está sendo analisado para complementar o trabalho 
em andamento neste ano de 2010. O objetivo é levar adiante a organização de um acervo 
fotográfico da escola  E.E. Profª Lourdes Pereira contando, nesse projeto, com a parceria do 
Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa (CEDAP) da UNESP/ Assis.
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Resumo: Descreve-se e analisa-se a implantação de um clube de Ciências 
em uma escola estadual de Jaboticabal por licenciandas do curso 
de Ciências Biológicas sob supervisão de uma docente da Univer-
sidade. O projeto teve como objetivo possibilitar que os estudantes 
do ensino fundamental desenvolvessem competências e habilidades 
específicas através da realização de atividades práticas dentro do 
laboratório escolar, promovendo a formação tanto dos estudantes 
como das futuras docentes. As licenciandas puderam ter maior con-
tato com a instituição escolar e experienciar a função docente em 
algumas das suas dimensões, como o planejamento e desenvolvi-
mento de estratégias de ensino inovadoras.

Palavras-chave: clube de Ciências, ensino fundamental, experimentação.

Introdução
A pouca eficácia do ensino tradicional nas escolas faz com que a formação das crianças 

e adolescentes seja fragmentada e limitada (BORGES, 2002). 

1  O presente trabalho foi publicado anteriormente, em versão resumida, em: MOURO, B. C. ; CASTRO, N. B. L. ; 

AUGUSTO, Thaís Gimenez da Silva . Implantação de um Clube de Ciências em uma escola estadual de Jaboticabal - SP. 

Revista da SBEnBIO, v. 3, p. 198-207, 2010.
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), a escola e os 
professores devem promover em sala de aula o questionamento, o debate, a investigação, 
fazendo com que os alunos construam conhecimentos científicos a partir da visão históri-
ca e cultural internalizando o saber prático e superando as insuficiências do ensino passivo, 
fundamentado na memorização e sem a criação de qualquer significado para o aluno.

Em pesquisa realizada sobre as estratégias de ensino utilizadas por professores de Ci-
ências e Biologia de Jaboticabal-SP, constatamos que predominam as aulas expositivas e 
a resolução de questionários “em detrimento da problematização dos conteúdos, das dis-
cussões ou de outras práticas que levem o aluno a se tornar o centro do processo educativo 
como preconiza os currículos oficiais” (AUGUSTO; OLIVEIRA, 2008, p. 3). 

Em conversas com professores de Ciências de uma escola pública estadual, estes nos 
pediram auxílio para revitalizar o laboratório de Ciências. Algumas instituições têm um 
bom laboratório porque foram escolas técnicas no passado, contudo nos últimos anos o 
espaço estava desativado. 

Atualmente são reconhecidas na literatura sobre ensino de ciências diversas funções das 
aulas práticas como despertar o interesse do aluno, realizar trabalho em grupo e desen-
volver conceitos e habilidades. Entretanto, algumas aulas práticas direcionam os alunos a 
encontrar respostas certas reduzindo-se a uma atividade simplesmente manual, ao invés 
de estimular o raciocínio para o desenvolvimento de problemas  (KRASILCHIK, 2008). 
Para que haja aprendizado e envolvimento do aluno com a situação proposta é importante 
saber formular os problemas e instruí-los com as informações adequadas. 

Os procedimentos das aulas no laboratório devem permitir que o aluno desenvolva 
competências como analisar cada etapa realizada para adequá-la ou corrigi-la, a fim de 
construir o conhecimento. Ademais, é necessário que sejam exploradas atividades que 
tenham sido excluídas do ensino, como documentação, organização, comparação dos da-
dos, argumentação, verificação e revisão de textos escritos. As atividades práticas não 
podem se limitar apenas a manipulação de objetos de laboratório, mas sim estabelecer 
um espaço de reflexão, construção e desenvolvimento de idéias, de atitudes e de procedi-
mentos (BRASIL, 1998).

Valorizar o cotidiano do aluno em meio a uma atividade experimental em laborató-
rio também possibilita um trabalho mais efetivo. O estudante traz consigo experiências 
cotidianas e observações da realidade as quais supostamente são questionadas por eles e 
muitas vezes, não são debatidas e inseridas no ensino formal (RAMOS e ROSA, 2008).   
Diante do exposto, desenvolveu-se um projeto que teve como objetivo implantar um clu-
be de Ciências na Escola Estadual Dr. Joaquim Batista, utilizando principalmente o es-
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paço do laboratório. As atividades com alunos do ensino fundamental foram elaboradas 
e aplicadas por licenciandas em Ciências Biológicas da UNESP, supervisionadas por uma 
docente da Universidade, buscando assim promover a formação de todos os envolvidos 
através da elaboração de estratégias de ensino inovadoras, como as preconizadas pelos 
PCN.

O desenvolvimento de atividades de ensino em condições reais é muito importante 
para a formação dos licenciandos que podem experienciar a função docente em algumas 
das suas dimensões, como o planejamento de aulas práticas, elaboração e desenvolvimento 
de estratégias de ensino inovadoras e o relacionamento com alunos reais sob a supervisão 
do docente universitário.

Assim, este texto propõe-se a descrever e analisar o processo de implantação de um 
Clube de Ciências em uma escola estadual de Jaboticabal por licenciandas do curso de 
Ciências Biológicas sob supervisão de uma docente do referido curso. 

Desenvolvimento
O projeto “Clube de Ciências” teve como objetivo possibilitar que os estudantes do 

ensino fundamental de uma escola pública desenvolvessem competências e habilidades es-
pecíficas, através da realização de atividades práticas no laboratório escolar, sob orientação 
de licenciandas do curso de Ciências Biológicas, promovendo a formação tanto dos estu-
dantes como das futuras docentes. Consistiu em encontros semanais de uma hora e meia 
durante seis meses em uma escola estadual do município de Jaboticabal/SP. Os encontros 
ocorreram em horário oposto ao período das aulas regulares.

Inicialmente fomos até a escola para conversar com as professoras de Ciências e a coor-
denadora sobre a possibilidade de desenvolvimento do projeto e verificar se o laboratório 
estava em boas condições de uso e quais materiais estavam disponíveis, a fim de reativá-lo. 
A partir disso, fizemos um levantamento dos alunos das oitavas séries que gostariam de 
participar e quais conteúdos na área das Ciências Naturais eles teriam maior interesse em 
desenvolver no laboratório. Cerca de trinta alunos se inscreveram para participar do pro-
jeto. Entretanto ao longo do projeto, o número de alunos participantes diminuiu. Deve-se 
considerar que ao final dos encontros os alunos estavam saindo de férias, o que pode ter 
ocasionado esta diminuição. Além disso, o projeto acontecia em horário oposto ao período 
letivo e muitos alunos não tinham como voltar para a escola no período contrário. A seguir 
descrevemos sucintamente as atividades desenvolvidas no clube de Ciências.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

192
C

ap.1 • Práticas Ped
ag

óg
icas no C

ontexto Escolar e Social

Primeiro Encontro

O primeiro encontro iniciou-se com uma apresentação do projeto “Clube de Ciências” 
e o objetivo do mesmo, como os encontros seriam realizados e a importância da partici-
pação dos estudantes nas discussões e na realização das atividades. Distribuímos o termo 
de consentimento livre e esclarecido aos estudantes para que o responsável permitisse sua 
participação. Em seguida, os estudantes e as licenciandas (responsáveis pelo desenvolvi-
mento do projeto na escola) se apresentaram expondo suas expectativas sobre o projeto. 
Finalizando a primeira parte, um contrato de grupo foi estabelecido. Foram elaboradas, 
conjuntamente com os alunos presentes, regras sociais e regras de laboratório para o bom 
desenvolvimento do trabalho.

Logo após a elaboração do contrato, iniciamos o desenvolvimento de uma atividade, 
que tinha como objetivo abordar a relação entre área, pressão, superfície e peso a partir de 
uma situação problema. Os estudantes foram divididos em grupos de três e cada grupo re-
cebeu os seguintes materiais: uma bacia com água, pedrinhas, papel alumínio e o seguinte 
problema “Como será que a gente faz para construir um barquinho que na água consiga 
carregar o maior número de pedrinhas sem afundar?”.2

Os estudantes tentaram resolver o problema, em grupo, fazendo barcos de dobradura, e 
depois de várias tentativas perceberam que o barco em forma de balsa era o que conseguia 
carregar o maior número de pedrinhas sem afundar. 

Em seguida iniciamos uma discussão sobre cada etapa da atividade. Primeiramente 
cada grupo explicou como tinham desenvolvido a situação proposta e em seguida discuti-
mos o porquê de tal resultado. A partir das explicações dos estudantes fomos conduzindo 
a discussão até que eles percebessem a relação entre área, pressão, superfície e peso. A 
atividade também foi relacionada com o desenvolvimento do conhecimento científico em 
que o cientista se depara com um problema e então precisa fazer vários testes para chegar 
a uma solução. 

Ao final, pedimos para que os alunos relatassem por escrito como tinham desenvolvido 
a atividade. 

Segundo Encontro

Iniciamos o segundo encontro relembrando o contrato de grupo estabelecido no pri-
meiro encontro e recolhendo o termo de consentimento livre e esclarecido.

2 Esta atividade baseia-se no livro CARVALHO, Anna Maria Pessoa de... et al. Ciências no ensino fundamental:  o 

conhecimento físico. São Paulo: Scipione, 1998.
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Em seguida, sem comentar o tema da aula, apresentamos aos alunos os materiais que 
seriam utilizados, entre estes: béqueres, colher, sal de cozinha, areia, óleo, água, álcool, açú-
car e cascalho. Cada aluno recebeu quatro béqueres que foram numerados pelos próprios 
estudantes e eles poderiam misturar as substâncias de acordo com seus interesses sempre 
anotando o que continha em cada béquer e o que eles analisavam após a mistura. 

Ao término da atividade colocamos na lousa o que cada aluno fez, comparando as 
misturas, analisando quantas fases era possível enxergar e discutindo os acontecimentos 
observados. A partir disso, chegamos ao conceito de mistura homogênea e heterogênea 
identificando o que eles haviam feito. Durante a atividade os alunos permaneceram bas-
tante concentrados. 

Pedimos para que os estudantes relacionassem as misturas feitas na atividade com ou-
tras misturas que eles tivessem visto ou ouvido falar no cotidiano, como sangue, ar e café 
com leite. Houve muita participação e perguntas. 

Terceiro Encontro

Neste encontro desenvolvemos uma atividade sobre um dos cinco sentidos: o Tato. 

A atividade foi dividida em seis etapas que apresentavam situações, nas quais o tato 
seria utilizado para que os alunos percebessem as diferentes percepções que este sentido 
nos proporciona.

Os estudantes formaram duplas e cada um recebeu um roteiro explicativo sobre cada 
etapa:

•	 1ª Etapa - Com um alfinete, toque a superfície cutânea da mão, alternadamente 
pontiaguda e rombuda para que o voluntário reconheça as duas sensações. Em se-
guida, alterne a estimulação em várias regiões da mão perguntando se está sendo 
estimulado com a parte romba ou pontiaguda. 

•	 2ª Etapa – Com um compasso, com aberturas diferentes, pesquisar, em diferentes 
regiões cutâneas, a distância mínima em que o colega percebe claramente dois pon-
tos estimulados. 

•	 3ª Etapa – Selecione um objeto e mostre-o aos demais membros do grupo, com 
exceção de um voluntário que estará de olhos vendados. Coloque a peça sobre a 
palma da mão do voluntário e peça-lhe que diga o nome do objeto com e sem a 
manipulação. 

•	 4ª Etapa – Escreva com o dedo na testa e nas costas de um colega de olhos fechados, 
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as letras b ou d, bem como, p ou q. Qual a letra que o colega conseguiu identificar 
e em qual região?

•	 5ª Etapa – Escolha um voluntário do grupo para que coloque o indicador direito 
dentro da bacia com água gelada e o indicador esquerdo dentro da bacia com água 
quente. Por quanto tempo ele conseguiu sentir a diferença de temperatura?  Após 
isso, coloque os dois dedos em uma bacia com água normal. Qual a sensação?

•	 6ª Etapa – Um voluntário do grupo deve introduzir o dedo indicador na água quen-
te por quinze segundos ou o quanto resistir. Espere um pouco e introduza a mão 
inteira. Em qual momento a sensação foi menos suportável?

Após o desenvolvimento da atividade cada dupla relatou o que observou, as sensações 
apresentadas e as dificuldades de percepção. Durante a discussão as licenciandas aprovei-
taram para explicar questões que estão envolvidas com a percepção do tato como a pre-
sença de receptores de vários tipos e a distribuição destes receptores pela região cutânea. 

Quarto Encontro 

No início deste encontro apresentamos os materiais que seriam utilizados e distribuí-
mos sobre a mesa. Foram separados seis tubos de vidro, açúcar, fermento biológico, farinha 
de trigo, sal, água morna e bexigas. Cada aluno ficaria responsável em preparar um tubo 
e no final analisariam o resultado de todos. O tema deste encontro foi o processo de fer-
mentação.3

Descrevemos na lousa o que seria colocado em cada tubo e os alunos deveriam numerá-
-los. 

Tubo 1: água morna e açúcar. 

Tubo 2: água morna e sal. 

Tubo 3: água morna e fermento.

Tubo 4: água morna, fermento e sal.

Tubo 5: água morna, fermento e açúcar

Tubo 6: água morna, fermento e farinha de trigo

Assim que colocavam as substâncias indicadas, os estudantes deveriam tampar a boca 
de cada tubo com uma bexiga. Enquanto ocorriam as reações nos tubos pedimos para que 

3 Atividade retirada do Caderno do Professor da Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo, 2009.
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os alunos escrevessem em um papel o que achavam que iria acontecer com cada bexiga e 
com cada tubo. 

Em seguida, os resultados começaram a aparecer. Analisando que algumas bexigas en-
cheram e outras não os alunos começaram a questionar o fato. Discutimos o que havia 
acontecido e o motivo da reação. Assim explicamos que o fermento é constituído por mi-
croorganismos que consomem a glicose dos alimentos e liberam um gás conhecido como 
gás carbônico. É esse gás que faz a bexiga encher. Os estudantes associaram essa reação 
com a preparação de bolos e pães, comentando que no cotidiano o fermento é usado para 
fazer o bolo e o pão crescerem. 

Ao final da atividade pedimos para que os estudantes analisassem as anotações que ha-
viam feito antes dos resultados e corrigissem o próprio erro explicando o porquê de cada 
reação. Houve muita participação dos alunos. 

Quinto Encontro

No quinto encontro realizamos uma atividade sobre osmose. Inicialmente os estudan-
tes foram divididos em duplas e para cada uma foram entregues os seguintes materiais: 
duas batatas, sal, açúcar, um béquer e duas placas de petri. Em seguida, explicamos que 
cada dupla deveria cortar a batata ao meio e colocar em uma metade sal e na outra, açúcar 
e a outra batata deveria ser colocada dentro da água. Pedimos para que cada estudante 
escrevesse o que achava que aconteceria com cada batata. Os estudantes ainda não sabiam 
que a atividade era sobre osmose. 

Os estudantes foram observando os resultados da atividade e comparando com o que 
inicialmente pensavam. Cada um relatou o esperado, ou seja, que o açúcar e o sal pene-
trariam na batata e o observado, ou seja, a água sair da batata atraída pela concentração de 
soluto no meio extracelular. As licenciandas explicaram os resultados apontando a osmo-
se como responsável pela saída da água de dentro da batata havendo conseqüentemente 
escurecimento e diminuição do turgor do vegetal e relacionando este fenômeno com 
alguns fatos cotidianos, como quando temperamos uma salada de alface e aumentando a 
concentração de soluto no meio extracelular ocorre a saída de água da célula do vegetal, 
levando-o a murchar. 

Sexto Encontro

No sexto encontro foram realizadas duas atividades. Primeiramente entregamos aos 
alunos copinhos de café, algodão e sementes de feijão e milho. Os estudantes plantaram as 
sementes nos copinhos com algodão umedecido. 
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Neste contexto discutimos com os alunos o que aconteceria com as sementes e o por-
quê elas conseguiam crescer estando apenas no algodão umedecido. Os alunos disseram 
que a semente iria se desenvolver e crescer, mas não conseguiram responder a princípio, 
como este processo aconteceria estando a semente apenas em um algodão umedecido. 
Uma resposta foi que o algodão poderia oferecer algum alimento. Em seguida explicamos 
que dentro da semente existe uma reserva de alimento para manter o embrião no início 
do desenvolvimento. A partir da discussão entregamos a eles um roteiro para que preen-
chessem ao longo do crescimento da plantinha. No roteiro seria necessário descrever a 
semente plantada, a data do plantio, as características do local onde o copinho ficaria e o 
inicio da germinação. Também apresentava uma tabela para analisar a quantidade de vezes 
que a semente foi regada por dia. Toda semana os alunos deveriam trazer o roteiro para 
que analisássemos o desenvolvimento da planta. 

Depois do plantio, iniciamos uma atividade para que os alunos compreendessem a lei 
física que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Entregamos aos alunos 
bacias e enchemos de água. Fornecemos também copos e folha de papel. Eles teriam que 
colocar o papel amassado no fundo do copo e mergulhá-lo na bacia com água sem deixar 
molhar o papel. Depois de muitas tentativas os alunos conseguiram encontrar a solução. 

Em seguida fizemos um furo na parte inferior do copo e pedimos para que os alunos 
realizassem novamente a mesma tarefa. Entretanto, eles não conseguiram deixar o papel 
seco. Sendo assim, discutimos todo o processo desenvolvido desde o problema proposto, 
como foi feito e o porquê do resultado e comparamos com o desenvolvimento do conhe-
cimento científico, observação e experimentação. 

Sétimo Encontro

Iniciamos este encontro com o relato dos estudantes sobre as observações feitas duran-
te a semana a respeito do crescimento das sementes de milho e feijão que plantaram no 
encontro anterior. Os estudantes falaram sobre o local onde haviam deixado as sementes, o 
número de vezes que haviam regado e quando as sementes haviam germinado. Discutimos 
alguns aspectos importantes para o desenvolvimento das sementes.

Em seguida, os estudantes assistiram a uma aula expositiva-dialogada sobre célula. 
Nesta aula abordamos as diferenças entre células procarionte e eucarionte, diferenças entre 
células animais e vegetais e também apresentamos as organelas e suas respectivas funções. 
Após a aula, os estudantes escolheram os materiais para montarem células no próximo 
encontro.
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Oitavo Encontro

Neste encontro os alunos montaram uma célula eucarionte e uma procarionte. Trouxe-
mos todo o material que os próprios alunos solicitaram na aula passada. Compareceram 
apenas três alunos e estes fizeram as duas células. Foi muito produtivo e os alunos expres-
saram muita criatividade. 

Ao final pedimos para que eles apresentassem a célula e explicassem cada componente 
celular e sua função. 

Nono Encontro

Neste encontro fizemos uma atividade prática sobre DNA, esta atividade consistiu 
na extração do DNA da cebola. Iniciamos o encontro recordando sobre o DNA, falando 
sobre sua estrutura, local onde é encontrado e função. 

Em seguida, passamos para a extração do DNA, um roteiro foi entregue para cada 
aluno e estes desenvolveram a atividade em conjunto. Ao longo da atividade cada etapa foi 
sendo explicada e os alunos foram tirando possíveis dúvidas.  

Décimo Encontro

Este encontro consistiu em buscar e analisar quais os meios que as sementes utilizam 
para quebrar a dormência e desenvolver-se. Iniciamos com uma questão prévia escrita no 
roteiro entregue aos alunos: “Que estratégias as sementes utilizam para quebrar a dormên-
cia e continuar o seu desenvolvimento?”. Em seguida, entregamos os materiais que seriam 
utilizados: solução de ácido sulfúrico, água, filme PVC, caneta, coador de chá, lixa, quatro 
placas de Petri, oito folhas de papel filtro, dois potinhos de plástico, e oito sementes de 
cada tipo (feijão, milho e girassol). 

No roteiro entregue estava todo o procedimento da tarefa a ser realizada. Houve quatro 
tratamentos diferentes para todas as sementes. Ao final do experimento os alunos escre-
veram o que achavam que iria acontecer com as sementes depois de alguns dias. As placas 
ficaram dentro do laboratório para na próxima semana serem analisadas. 

Último Encontro

Iniciamos este encontro analisando a atividade realizada no encontro anterior. Esta não 
apresentou o resultado esperado, as licenciandas então, aproveitaram para discutir com os 
alunos porque isso aconteceu e para explicar o que deveria ter acontecido.
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 Em seguida, os estudantes foram levados para uma visita ao Horto Florestal da 
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias. Nesta visita os estudantes fizeram uma 
trilha para reconhecimento da vegetação local, e também conheceram o viveiro de mudas.

Discussão
O planejamento dos encontros do “Clube de Ciências” foi realizado pelas licenciandas 

sob a supervisão da docente responsável pelo projeto, buscando elaborar estratégias de 
ensino inovadoras como as preconizadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais.

Ao final de cada encontro, os alunos avaliavam as atividades e davam sugestões de te-
mas que gostariam que fossem abordados nos próximos encontros.

Para permitir que os estudantes fossem levados a raciocinar, a pensar e a refletir sobre 
as atividades desenvolvidas e também sobre as etapas do conhecimento científico, as li-
cenciandas sempre tentavam partir da problematização dos temas a serem desenvolvidos 
e ouviam as interpretações e observações dos estudantes a respeito do fenômeno estudado 
antes de explicá-lo. Dessa maneira era possível instigar os estudantes a olharem de outro 
modo para o fenômeno em estudo. Segundo Capelleto (1992), permitir que o próprio 
aluno raciocine e realize as diversas etapas da investigação científica é a finalidade primor-
dial de uma aula de laboratório. Quando o estudante participa ativamente do processo 
de construção de um conhecimento ele se sente parte integrante do processo de ensino-
-aprendizagem o que torna este mais prazeroso e mais produtivo.

Nos encontros tentamos abordar fenômenos naturais através de experimentos, sempre 
procurando relacionar o fenômeno estudado com atividades cotidianas para estimular a 
curiosidade e a percepção dos estudantes, além de permitir que estes pudessem criar meios 
de solucionar problemas cotidianos. Segundo Rosito (1998), a utilização do cotidiano no 
ensino de Ciências deve valorizar a compreensão dos princípios da Ciência com a finali-
dade de aplicá-lo na resolução e no controle de fenômenos do dia-a-dia.  

O desenvolvimento deste projeto foi de suma importância para a formação das licen-
ciandas responsáveis que puderam ter maior contato com a instituição escolar, experien-
ciar a função docente em algumas das suas dimensões, como o planejamento de aulas prá-
ticas, elaboração de estratégias de ensino inovadoras, as dificuldades de se trabalhar dentro 
de um laboratório e o relacionamento com alunos reais sob a orientação de um docente 
responsável. Para Santos (2008), este tipo de atividade se configura em um momento de 
formação na prática que proporcionará a construção dos saberes práticos do professor. A 
autora ressalta que o aprendizado mais importante que este tipo de atividade proporciona 
é o “saber da realidade”.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
Im

p
lantação

 d
e um

 C
lub

e d
e C

iências em
 um

a E
sco

la...
199

Neste ano, o projeto terá continuidade e buscaremos dar maior autonomia aos alunos 
que poderão desenvolver seus próprios projetos de pesquisa sob orientação das licencian-
das que os auxiliarão a elaborar uma metodologia e a pesquisar materiais necessários para 
responder as questões propostas pelos alunos.

Consideramos que esta aproximação entre a escola de educação básica e a Universidade 
é de suma importância para a formação coletiva de alunos do ensino fundamental e licen-
ciandos. E neste novo ano buscaremos ainda, uma maior aproximação com os professores 
de Ciências da própria escola.
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Jovens no Contexto Escolar: 

Reflexões Iniciais para a Educação Física1

Lílian Aparecida Ferreira2

Naiara Martins Silva3

André Thiago Rossito Goes4

Resumo: Este artigo é parte do projeto de pesquisa intitulado “Culturas 
juvenis: um diálogo com a Educação Física”, ainda em anda-
mento e desenvolvido com o apoio do Núcleo de Ensino (2009 
e 2010). Para este momento a investigação em questão teve 
como objetivo identificar e analisar as formas de sociabilidade 
próprias de determinadas culturas juvenis manifestadas/cons-
truídas na escola e suas relações com a Educação Física. As téc-
nicas de coleta utilizadas foram: a observação participante e os 
diários produzidos semanalmente por alunos do Ensino Médio. 
As categorias de análise foram: as pequenas mídias; a relação 
com o saber; o grupo dos iguais; a relação com os professores; 
a Educação Física. Os resultados apontaram que a utilização 
das pequenas mídias, do estilo musical hip hop, de trabalhos em 
grupo e de dinâmicas de discussão são elementos relevantes que 
auxiliam o professor de Educação Física a se aproximar do aluno 
(jovem) que está na escola.

Palavras-chave:  Jovens na escola. Culturas juvenis. Educação Física e juventude.

O artigo em questão é parte do projeto de pesquisa intitulado “Culturas juvenis: um 
diálogo com a Educação Física”, ainda em andamento, que vem sendo desenvolvido com 
o apoio do Núcleo de Ensino (2009 e 2010). 

Para este momento a investigação em questão teve como objetivo identificar e analisar 
as formas de sociabilidade próprias de determinadas culturas juvenis manifestadas/cons-
truídas na escola e suas relações com a Educação Física.

1  Projeto do Núcleo de Ensino financiado no ano de 2009.

2  Professora Assistente Doutora do Departamento de Educação Física da UNESP/Bauru, coordenadora do projeto 

“Culturas juvenis: um diálogo com a Educação Física”.

3  Aluna do curso de Licenciatura em Educação Física da UNESP/Bauru, bolsista do Núcleo de Ensino.

4  Aluno do curso de Licenciatura em Educação Física da UNESP/Bauru, bolsista do Núcleo de Ensino.
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Com relação às culturas juvenis, interrogações vêm se mostrando cada dia mais acen-
tuadas na Educação Física, quais sejam: Quem é o jovem que está na escola? O que eles 
pensam sobre a escola? O que vem afastando os jovens das aulas de Educação Física? O 
que eles pensam sobre ela? Qual a relação destas aulas com o cotidiano deles? Que sentido 
eles lhe atribuem?

Vários pesquisadores (PERALVA, 1997; SPOSITO, 2002; DAYRELL, 2003) têm si-
nalizado, sobretudo no Brasil, para a reduzida produção bibliográfica acerca da temática 
juventude. Tal constatação se materializa por conta de inúmeras dificuldades que vão des-
de a mudança de enfoque investigativo, passando pela definição do conceito de juventude 
como categoria social e geracional até a orientação teórico-metodológica para condução 
dos estudos.

Por esta via de análise ganha destaque o enfoque cultural, ou seja, um olhar que busca 
compreender as visões de mundo, os sentimentos, as emoções, os desejo, as maneiras de 
se vestir, falar e de se comportar, os projetos e as formas de sociabilidade que são próprias 
do cotidiano escolar dos jovens. Neste tipo de interlocução se reconhece uma dinâmica na 
estrutura escolar que exerce uma ação sobre estes jovens e que também sofre ação destes 
últimos. Assim, o jovem no papel de aluno é reconhecido

(...) como sujeito ativo no cotidiano escolar, capaz de apropriar-se dos 

conteúdos e de reelaborar esses conteúdos e as experiências vividas neste 

espaço, revelando a diversidade existente no corpo discente, que se ma-

nifesta na multiplicidade de sentidos atribuídos às práticas escolares nos 

diferentes comportamentos, nas atitudes que assumem diante das normas 

e nas formas próprias de sociabilidade que criam longe dos olhares da 

instituição. (DAYRELL, 2002, p.85)

Diante do entendimento de cultura proposto por Geertz (1989) e Thompson (1995) 
buscaremos compreender as culturas juvenis que se materializam no espaço escolar e suas 
relações com a Educação Física. 

Portanto, a metodologia utilizada neste trabalho, foi de caráter qualitativo e do tipo 
etnográfica (ANDRÉ, 1995). 

A abordagem qualitativa é a mais adequada quando assuntos educacionais são estuda-
dos, pois a intenção deste estudo, não é quantificar informações, e sim descrever, inter-
pretar e buscar a compreensão de uma determinada cultura. Spink (1999) assume que a 
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escolha pela abordagem qualitativa tem mérito de esclarecer, com nossos participantes, o 
compartilhamento de problemas e possibilidades, e de poder dar algum sentido ao mundo, 
considerando a pesquisa como um processo dinâmico que ocorre num momento histórico 
e num contexto específico.

Como técnicas de coletas foram utilizadas: a observação participante (TRIVIÑOS, 
1992), em duas escolas públicas, ao longo de um semestre escolar letivo e a produção de 
diários (ZABALZA, 2004) por parte dos alunos (jovens) do ensino médio, entregues se-
manalmente aos pesquisadores. 

Participou deste processo um casal de alunos voluntários (que se dispôs a escrever e en-
tregar os diários semanalmente) de cada um dos anos do ensino médio (1º., 2º. e 3º. ano), 
totalizando 12 alunos, sendo 6 de cada uma das escolas estudadas.

Os Jovens e as Pequenas Mídias
A utilização de pequenas mídias foi extremamente notável nas duas escolas investigadas.

Segundo Verza (2008), observa-se o predomínio do telefone celular na vida dos adoles-
centes e este fato é proporcionalmente maior quando comparado aos adultos. Entende-se 
que a utilização do celular, por estes dois grupos, tem motivos e necessidades completa-
mente diferentes. Na adolescência existe uma necessidade de separação e diferenciação 
dos pais/responsáveis e, na busca pela independência e privacidade, o celular aparece como 
instrumento de fundamental importância para esses jovens. 

Os jovens andam com seus tocadores de música (Mp3, Mp4, celulares) pendurados 
no pescoço e conectados aos ouvidos o tempo todo: no intervalo, na troca de aulas e até 
dentro da classe (durante as aulas).

O usufruto destas tecnologias parece se firmar como um recurso de expressão e pri-
vacidade. Assim, eles se expressarem por meio de suas câmeras digitais e celulares para 
fotografarem ou filmarem certos momentos dentro da escola que julgam importantes. 
Registrando episódios significativos estes jovens também disponibilizam, mais tarde, estas 
lembranças na internet (orkut, face book), tornando-as representativas do momento pre-
sente que estão vivendo. 

A invasão das novas tecnologias nos espaços escolares contribui para que eles deixas-
sem de ser vistos como lugar de disciplina. Deste modo, a educação de crianças e jovens 
na escola passa a receber também um sentido que é atribuído pelos próprios jovens como 
um espaço de lazer e de convivência juvenil, rompendo as regras e rotinas impostas pela 
instituição escolar (PEREIRA, 2007).
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Segundo Pereira (2007)

(...) os celulares funcionam neste contexto como aparelhos de multimídia 

que permitem a introdução, não prevista, na escola de elementos voltados 

para o lazer e entretenimento. Dessa maneira, durante as aulas, é pos-

sível, ao invés de prestar atenção nas explicações do professor à frente da 

sala, ouvir suas músicas preferidas ou a partida de futebol de seu time, 

além de tirar fotos dos amigos, mostrar aos colegas as imagens da última 

balada ou exibir vídeos de humor ou mesmo pornográficos. (p. 4)

Neste sentido, Verza (2008) constata que “por um lado jovens não cogitam a hipótese de vi-
ver sem o aparelho e por outro, muitos pais e professores não sabem como agir a esse respeito” (p.1).

O que parece se destacar neste contexto é que tais recursos tecnológicos represen-
tam uma forma de manifestação própria desse universo jovem, conferindo-lhe sentido e 
identidade, denotando também a necessidade de se repensar a escola para esta população. 
Como sugere Gimeno-Sacristán (2005):

A escola, se for sentida como imposição, terá cada vez menos capacidade 

de se autolegitimar diante dos jovens como uma experiência que faz parte 

de seu projeto de vida. Se também não é um lugar aceitável para estar no 

presente, o que resta a ela para se manter? (p.60)

Os Jovens e Suas Relações com o Saber
Destacamos a preocupação dos alunos com as notas, pelo fato deste assunto ter se evi-

denciado de modo recorrente nos diários produzidos pelos mesmos. 

Muito se falou sobre a tal nota vermelha e em alguns casos a nota vermelha acabou 
sendo a pior coisa da semana. Ou então a melhor coisa da semana “fiquei muito feliz ao 
receber meu boletim e ver que não tive nenhuma nota vermelha...”

As provas causavam preocupações para eles, os alunos falavam das disciplinas que apli-
cariam prova naquela semana e de como esse momento tinha acontecido “parece que agora 
amenizaram as coisas, era isso minha semana. Eu tive uma provinha de História bem compli-
cada, uma prova de Biologia que eu pensei que ia ser na segunda e fiquei até tarde estudando, ai 
cheguei aqui na escola e descobri que é semana que vem, mas tudo bem.”
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Às vezes a semana se tornava cansativa por conta da quantidade de provas “Bom essa 
semana, foi bem complicada, tivemos muitas provas”.

Porém em alguns diários os alunos mostraram muita felicidade em saber que tinham 
tirado notas boas, mesmo não estudando tanto: “tive duas provas das quais não tinha nem 
estudado e nem tinha nada no caderno, mas consegui tirar uma boa nota”.

Chamamos a atenção para uma garota que disse “Há, eu também estou feliz por que eu 
fiquei sabendo que eu não vou repetir de ano”.

Tais apontamentos nos suscitaram algumas reflexões que apontam para o significado 
que o ofício de ser aluno (sobretudo, o aluno adolescente/jovem) tem assumido para estes 
estudantes. 

De acordo com Perrenoud (1995) e Gimeno-Sacristán (2005), ao apresentarem uma 
categorização dos discentes, identificam, como tipo mais comum, aquele aluno que vai à 
escola somente pensando em como fará para obter uma nota que o permita passar para a 
série seguinte. Este aluno manifesta na escola, em relação ao saber, uma postura minima-
lista que se despreocupa com o seu próprio processo de aprendizagem, buscando subter-
fúgios e estratégias para atingir o mínimo desejável.

Contudo, tais autores também questionam a escola e seu sentido para este estudante. 
De acordo com Charlot (2005) na relação com o saber há outra coisa que deve ser levada 
em conta que não a sua dimensão prática e imediata, mas o seu sentido. Para o autor em 
questão, “A relação com o saber é a relação com o mundo, com o outro e consigo mesmo de um sujeito 
confrontado com a necessidade de aprender” (CHARLOT apud CHARLOT, 2005, p.44).

As atitudes dos alunos também foram julgadas por eles próprios, alguns declararam 
que sabem que precisam conversar menos durante as aulas e que a sala poderia colaborar 
mais com o rendimento da aula, respeitando os professores. Nos escritos de um dos alunos 
isso é demonstrado: “durante o dia inteiro a sala colaborou e não fizeram muita bagunça.”

A preocupação com a bagunça nem sempre quer dizer que os alunos estão centrados 
nos estudos. É preciso reconhecer também que a dinâmica da escola introjeta habitus, no 
sentido da qualificação do ofício de aluno (permitindo que o estudante incorpore rotinas, 
senso comum, disciplina, comportamentos de aceitação e silêncio) nem sempre voltados 
para a aprendizagem do currículo formal (PERRENOUD, 1995).

Na tentativa de superar os elementos acima apontados, os autores citados nesta catego-
ria de análise, sugerem que a escola estabeleça espaços de troca e amplie as relações entre 
os alunos e entre os alunos e professores, tendo em conta que a docência não é um trabalho 
sobre o outro (aluno), mas com o outro (aluno).
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Os Jovens e o Grupo dos Iguais
Para Gimeno-Sacristán (2005), o adolescente/jovem, buscando escapar do tradicional 

ambiente familiar e escolar (relação professor-aluno), encontra o grupo dos iguais. Tais 
grupos funcionam no trajeto de ida à escola, no pátio do recreio, nas relações sigilosas 
em sala de aula e no tempo livre. Estes grupos ganham muito relevo por parte dos ado-
lescentes/jovens na medida em que os permitem viver em um espaço público preservado 
somente pelos alunos.

A escola, ao proporcionar, ainda que de modo não intencional, esse intenso convívio 
entre os jovens, permite o surgimento de amizades e de grupos. A articulação entre esses 
grupos de jovens, segundo Pereira (2007) acontece:

(…) a partir do momento que a escola propicia que indivíduos de uma 

determinada faixa etária convivam cotidianamente, articulando rela-

ções de sociabilidade com seus pares, a escola também passa a sofrer a 

influência do modo como estes se relacionam entre si e com a instituição. 

Assim, criam-se novas demandas e constituem-se novos arranjos que vão 

reconfigurar o espaço escolar e sua dinâmica. Pode-se dizer, portanto, 

que se a escola é uma das responsáveis pela criação da noção de juventu-

de, a juventude também reinventa a escola como lugar de sociabilidade 

juvenil (p. 3).

A escola, deste modo, é um local de socialização, um “(...) espaço de sociabilidade juvenil.” 
(GOEDERT, 2005, p.103). 

O que foi altamente percebido nas escolas estudadas foram as amizades! Em alguns 
diários os alunos diziam que o melhor da semana foi ter feito novas amizades: “o que ficou 
mais marcante nessa semana foi que consegui mais dois novos amigos aqui na escola e então uma 
amiga do terceiro ano”.

Percebemos que alguns alunos defendem seus amigos, os têm como verdadeiros com-
panheiros. Um garoto, assim se manifestou “olha, o mais interessante que aconteceu nessa 
semana, foi o caso, né? De uma colega minha ter passado por essa situação difícil de pessoas terem 
falado mal dela”.

Alguns demonstram tamanha importância à constituição dos seus grupos de iguais que 
acabaram citando a ausência de uma amizade como uma das coisas que mais lhe fazia falta 
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na escola, “estou muito feliz, nesta semana voltei a conversar com uma grande amiga minha que 
eu considero como uma irmã.”

Em um dos diários, uma garota do terceiro ano do Ensino Médio comenta sobre suas 
amizades, pois como este é o ultimo ano na escola a saudade já está começando a se mani-
festar e descreve um dos seus dias na escola. “Chegamos na escola escutando funk. Estávamos 
todas sensíveis, fomos colocar o papo em dia. Tivemos prova de geografia e historia, foi tudo bem. 
Aí uma de nossas amigas nos entregou uma carta dizendo como esses anos foram muito bons por 
estarmos todas juntas e como seria o ano que vem ao ficarmos separadas... Que triste, aí come-
çamos a chorar, mas depois nos abraçamos e tudo se acalmou”. Bateu o sinal para o intervalo, 
ficamos novamente juntas. Jamais iremos nos separar!”

Às vezes mal percebemos a intensidade das amizades que são construídas no cenário 
escolar, dentro da escola, porém, a amizade foi altamente comparada como um relacio-
namento de irmãos e foi um fator importante nos diários. Os alunos descreveram que 
muitas coisas, boas ou ruins, que acontecem na escola, estão fortemente ligadas às amiza-
des. Uma das alunas escreve: “Mais um dia de alegria por ficar com amigos que fazem parte 
da nossa vida...”. 

As relações de amizade estão diretamente ligadas a procura por grupos. Sousa e Du-
rand (2002) explicam que é característico desta fase os jovens procurarem construir sua 
identidade a partir da relação com o outro:

Por essas razões, é nessa etapa da vida que se tornam mais evidentes os 

desafios na construção da identidade, entendida como processo de atri-

buição de significados e respostas que permitem apontar o reconhecimen-

to – quem sou - e, ao mesmo tempo, a alteridade – quem é o outro do 

qual me aproximo ou me diferencio (p. 169).

Comprovamos visualmente, ao efetuarmos as observações dos alunos nas escolas, que o 
convívio em grupo é extremamente forte nos jovens, sendo que em nenhuma das escolas 
identificou-se jovens sozinhos, mas sim em grupos, grandes ou pequenos, mistos ou não. 

Os famosos grupinhos como dos “bagunceiros” foram identificados nas escolas. Em 
diversas vezes houve reclamações sobre eles, porém a interpretação deles sobre suas atitu-
des são outras. Segundo um dos alunos considerado deste grupo: “essa semana foi boa pra 
gente, bagunçamos pra caraca, o Jow principalmente, zuoo. Faltou o Pi tonto, o famoso balão. A 
professora de Física pegou muito no nosso pé essa semana, o outro professor tá querendo fazer uma 
viagem para os Termas de Laranjais e tá chamando todos os alunos da escola. Essa semana tá 
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boa por causa desse passeio. Fora isso ai, foi uma semana tranqüila, mais sossegada que a sema-
na passada que nós zuamos pra caraca, xingamos o professor e fomos pra diretoria.”. Foi muito 
interessante o diário deste aluno, pois a forma como ele vê os amigos parece divergir do 
modo como outros alunos os vêem. 

Algumas alunas adoram as amigas do “fundão”: “Adoro minhas amigas do fundo, ai vai 
acabar o ano e nós não iremos ver mais ninguém.”

A presença das inimizades também foi identificada, um dos garotos disse “o que ocorreu 
de importante foi ver essa diferença que ocorre dentro da sala de aula, mais acentuada nos grupos 
que ficam divididos, meio que rola uma rixa”. E também a rotulação, como, por exemplo “a 
hora que a diretora saiu, alguns alunos levantaram e falaram assim: isso é coisa dos nerds! Eles 
estavam se referindo a mim e a outra colega minha. Beleza, até ai tudo bem! Vieram me avisar 
disso, mais até aí eu nem liguei...” 

Confirmando a existência dos grupinhos, dos bagunceiros, do fundão e da união entre 
os jovens, uma jovem assim se manifestou: “Sabe o que eu adoro aqui na escola são as minhas 
amigas, com elas aprendo muito, mas também tenho que confessar: aprendo com as minhas inimi-
gas. É vivendo e aprendendo. Aqui todos são unidos, andamos em grupo, é cada um na sua turma”.

Ainda relacionado ao grupo dos iguais, com a pesquisa em questão, notamos um gran-
de número de casais na escola. A troca de carinho entre eles era evidente nos corredores, 
na troca de aulas e no intervalo. Muitos andam de mãos dadas o tempo todo, se abraçam, 
andam abraçados e algumas vezes se beijam.

Apesar de ser algo pouco comentado, apenas em um dos diários encontramos o senti-
mento de um garoto do 2º ano que disse: “(...). Estou enrolado novamente com a menina que 
eu gosto. Resumindo minha semana foi e está sendo maravilhosa.”

Destacamos a expressão “enrolado”, pois observamos algumas vezes que os casais per-
maneciam juntos por algum tempo, mas não se caracterizavam como namorados, anda-
vam juntos, de mãos dadas, se abraçavam e se tratavam como namorados. Identificamos 
esta fase como sendo do “pós ficar” mas do “pré namoro”.

Esse carinho foi percebido na aula de Educação Física também, em um dos diários 
um garoto escreveu assim: “Mas eu não fui jogar bola, apenas fiquei de canto ao lado de uma 
menina linda que estou de olho...”

Foi notado também que um dos garotos do terceiro ano muitas vezes “tentava fugir” 
da aula de Educação Física para ficar com a sua namorada que era do 9°ano. O professor 
tinha sempre que ir atrás dele para chamá-lo de volta à quadra Pode-se notar que era re-
almente um namoro, pois os dois usavam aliança de compromisso.
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Os jovens e a relação com os professores
A educação de antigamente ainda é para muitos o modelo almejado, nas palavras de 

Aquino (1996) “O silêncio nas aulas é absoluto e, fora delas, contido. Os movimentos corporais, 
por sua vez, são completamente esquadrinhados: sentados em sala, e em filas fora dela” (p. 43).

A escola do passado seguia um modelo rígido e autoritário, desde a postura dos profes-
sores como a exigência de disciplina dos alunos. Com os passar do tempo, os alunos muda-
ram, as questões da juventude, dos hábitos, o mundo mudou, a tecnologia e a globalização, 
a informação rápida e o acesso a elas. Talvez por conta desta velocidade a escola não tenha 
se dado conta desta nova configuração.

Neste caso, os alunos se revelam como o espelho desta mudança, e por conta disso estão 
o tempo todo ditando o comportamento de seus professores, as atitudes “antigas”, a não 
aprovação das formas que eles utilizam para ministrar as aulas, e o jeito com que os tratam. 

Como escreve Perrenoud (1995), os alunos, embora muitas vezes reconhecidos como 
fracos e oprimidos, também podem resistir ao trabalho do professor e têm condições de 
neutralizar e modificar as suas ações.

Nas duas escolas analisadas, por meio dos comentários dos alunos com certa antipatia 
por determinados professores, foi possível evidenciar os apontamentos do autor citado an-
teriormente. “é chato a aula de Química, História porque esses dois professores ninguém merece, 
o professor de Química grita demais.” Ou o professor que entra “estressado” na sala de aula e 
perde tempo de aula discutindo com os alunos, “ele é legal às vezes, mas poderia ser mais edu-
cado, ninguém vai pra escola pra ficar discutindo com professor, acho isso muito chato!” Ou então 
quando o professor descreve o conteúdo na lousa, diz os exercícios que devem ser feitos 
da apostila e não dão explicações sobre a matéria. Em relação a isso foi explicitado, em 
um dos diários, que os alunos foram até a diretoria reclamar desses professores para que 
alguma coisa fosse feita, porém, segundo os próprios alunos, até agora nada foi resolvido.

Os alunos também comentaram sobre os professores que chegavam atrasados na sala 
de aula e dos professores substitutos que estavam sempre perdidos “é a 2ª semana que o 
professor não vem, será que vai ser toda aula assim, um professor diferente falando coisas total-
mente diferentes dos outros, embaralhando nossa cabeça mais ainda? Assim ninguém aprende, 
haja paciência!”

Uma aluna manifesta intensa insatisfação com o fato de a professora separar os alunos 
que são amigos uns dos outros: “Tivemos aula de inglês, ai muito chata a aula e o pior ela 
não deixa ninguém sentar junto. Daí os meninos gritam e fazem muita bagunça e a professora 
só da piti.”.
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Os alunos em geral faziam muita bagunça na aula dessa professora, de fato eles não 
aprovavam suas atitudes e a forma como ela se dirigia a eles, sempre com a voz alta, com-
prometendo seu diálogo com os alunos e o tempo para efetivação da aula. Quanto a isso, 
Aquino (1996) nos incita a uma reflexão:

Ora, com a crescente democratização política do país e, em tese, a desmi-

litarização das relações sociais, uma nova geração se criou. Temos diante 

de nós um novo aluno, um novo sujeito histórico, mas, em certa medida, 

guardamos como padrão pedagógico a imagem daquele aluno submisso 

e temeroso. De mais a mais, ambos, professor e aluno, portavam papéis e 

perfil muito bem delineados: o primeiro, um general de papel; o segundo, 

um soldadinho de chumbo. É isto que devemos saudar? (p.43)

Para reforçar, Mesquita (2004) assim se manifesta:

(...) o relacionamento entre professor e aluno está ultrapassado, e o antigo 

autoritarismo não se encaixa em nossos padrões de sociedade atual. E, se 

estamos no mundo vivendo e convivendo socialmente, é necessário trans-

formar ou mesmo inovar as técnicas antigas de ensino e principalmente 

dar novas formas para as relações humanas (p. 1)

Identificamos isso nas observações das aulas e nos diários dos alunos sobre a postura 
dos professores na escola. Uma das alunas escreve gostar quando os professores ajudam na 
resolução de problemas, explicando melhor a matéria e também gosta quando os professo-
res estão bem humorados, pois sente que eles ensinam melhor e a aula rende mais. Foi até 
comentado por ela que certa vez o professor estava “zuando” com os alunos, brincando e 
fazendo piadas. Essas posturas parecem contribuir com a construção de descontração para 
a sala de aula, deixando o ambiente mais leve e aproximando os alunos dos professores e 
(quiçá!) dos saberes escolares.

O bom-humor e a descontração dos professores são sempre elogiados pelos discentes, 
pois os alunos caracterizam esses professores como “gente boa”, “divertidos” por estarem 
ali não só para ensinar conhecimento, mas também para conviver com eles.

Alguns pontos, em relação às formas de tornar as aulas mais motivantes, foram citados 
pelos alunos das duas escolas como sendo “aulas diferentes”, como quando o professor leva 
um vídeo para a aula, ou utiliza-se de retroprojetor. 
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Com recursos diferentes dos tradicionais os alunos parecem se mostrar mais disponí-
veis e mobilizados ao processo de aprendizagem. Como foi relatado por uma aluna: “Ele [o 
professor] também passou uns vídeos bem legais de apresentação de dança, sobre um escultor, que 
faz bonecos parecidíssimos com os humanos. A obra dele parecia real, foi muito bonito e legal de se 
ver, foi uma aula que todos gostaram e colaboraram. Neste mesmo sentido, uma outra aluna 
assim se manifestou, “Teve um filme que a professora de história passou, teve um trabalho que a 
gente fez e que a gente ia apresenta para a diretoria. Chegando lá na diretoria todo pessoal gostou 
e elogiou, pedindo pra gente apresentar esse trabalho em uma exposição. Eu fiquei muito feliz”.”

Quando alguma aula é diferente, o aluno passa a ver o fato como o mais interessante da 
semana, dizendo: “o que eu achei interessante essa semana foi da aula de artes que eu achei bem 
legal, foi criativa. A aula de artes foi bem criativa e a gente fez umas pinturas.”

Um dos alunos disse que adorou quando teve uma palestra sobre sexo, “Na quinta feira 
nós tivemos uma palestra de sexo, foi um barato (muito engraçado), fora que eu fui voluntário a 
mostrar como se colocava e se usava uma camisinha. Nossa! Na hora eu fiquei chocado quando a 
moça, que estava nos apresentando a palestra, me trouxe um pedaço de pau da “largura de uma 
lata de refrigerante” e de mais ou menos uns 25 cm, todos que estavam na sala começaram a rir, 
foi muito legal”.

Tais apontamentos nos indicam a necessidade de aproximação da relação professor-
-aluno, vendo-a como algo que vai além do ensino e da aprendizagem de saberes. Os 
alunos entendem de modo explicito que a escola também é um espaço de convivência, 
então a diversão e o humor também são aspectos importantes. A outra questão é identi-
ficar conteúdos que sejam do interesse dos alunos, pois há um sentido para eles. A escola 
também precisa se orientar por esta perspectiva. 

Os trabalhos que são solicitados pelos professores também ganharam relevo nos diá-
rios, um dos alunos falou de forma positiva da professora que pediu um trabalho sobre 
copo descartável. Este trabalho, segundo o aluno, foi além da sala de aula, pois os alunos 
tiveram que fazer um artigo de opinião sobre como o copo descartável está sendo tratado 
e qual o seu impacto no meio ambiente. 

Foi percebido em alguns momentos que os alunos gostam de ver que os professores 
se preocupam com eles e com os estudos deles. Foi destacada por uma aluna a atitude 
de uma professora que, sabendo que não daria tempo de ensinar todo o conteúdo da 
próxima apostila, fez um resumo dos temas para facilitar aos alunos. A aluna achou isso 
muito importante, valorizando a postura da professora pela demonstração de cuidado 
com os discentes.
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O retorno do processo de aprendizagem dos alunos, por parte do professor, também foi 
algo destacado: “Na aula seguinte teve português e a professora, enquanto passou as atividades 
dos alunos, ia corrigindo e conversando um por um sobre as redações”.

De uma forma ou de outra todos os alunos sabem o quanto a presença de um professor 
em sala é importante, não só pela transmissão ou mediação no processo de apropriação/
reconstrução e transformação do conhecimento, mas na relação de amizade que pode 
existir entre eles. O carinho, as brincadeiras mesmo dentro da aula, a diversão e a liberda-
de de talvez conversarem sobre outros assuntos, são fundamentais. Sobre isso, vale a pena 
destacar a fala de um garoto “Olha vou ser bem sincero com você eu não sou um aluno perfeito 
eu bagunço, brinco, às vezes até desrespeito alguns professores. Mas sempre caio na real e conserto 
os meus erros (...)”. Já outro aluno diz: “Os professores desta escola são muito legais, cada um do 
seu jeito e modo de ser.”

Os alunos não querem somente professores legais, querem professores que os façam 
aprender de verdade, que mostrem interesse por estar ali, e que revelem que realmente se 
interessam por ensinar, por ouvir o aluno e dar-lhe um pouco mais de atenção, compreen-
dendo-o (ou pelo menos tentando).

Muitas vezes, os alunos têm um ponto de vista muito diferente do professor em relação 
ao que acontece em sala e isso poucas vezes é considerado ou analisado. Um aluno assim 
relatou: “Deu a louca na professora de Matemática mano, de repente ela começou a gritar com 
todo mundo. Aí nós abaixamos a cabeça e começamos a da risada. Daí eu falo: O que é aquilo? 
Ela começou a gritar com o pessoal do fundo sem a gente fazer nada. Parecia que ela estava com 
alguma coisa, um espírito no corpo. Mas, a gente sabe que está acontecendo isso por causa da nota”. 

Ainda neste viés relacional da escola, um dos alunos escreveu sobre a tia da cantina, para ele 
“a tia da cantina é chata, aquela mulher é muito chata, ela é insuportável. Já as tias que andam 
na hora do intervalo [inspetoras de alunos] elas são boazinhas.”

Mais uma vez os indicativos apontados nesta categoria de análise evidenciam a neces-
sidade da escola se constituir como um ambiente saudável, onde prevaleçam relações de 
respeito, de dignidade, de cidadania. Em um ambiente inóspito, pouco criativo, feio, sujo, 
onde vigoram atitudes de desrespeito e intolerância, as chances de haver interesse por 
parte dos alunos são cada vez menores.

Os Jovens e a Educação Física
Para Goedert (2005):
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(…) as práticas escolares de Educação Física têm como finalidade inte-

grar os alunos no universo da cultura corporal de movimento, de forma 

que possam reconhecê-la presente em sua cultura de jovem, proporcio-

nando-lhe uma participação crítica e ativa na prática dos jogos, dança, 

esporte, ginástica, capoeira (p.98).

Nesta perspectiva, há uma necessidade de se verificar e entender a pluralidade dos sen-
tidos por trás da prática da Educação Física Escolar, permitindo assim, visualizar o que a 
autora chama de “textos invisíveis”.

Em um dos diários, um aluno escreveu que a maioria das pessoas da sala dele adorava 
os dias em que tinham aula de Educação Física, mas ficavam extremamente decepciona-
dos ao chegar à quadra e ver que outras salas estavam com aula, ocupando um dos espaços 
da quadra. Por isso alguns meninos, muitas vezes, jogavam futebol, enquanto as meninas 
e o resto da turma conversavam na arquibancada.

Será que os alunos estão mesmo equivocados, ao assumirem esta postura de insatisfação?

Parece que a questão do espaço físico é algo bastante relevante para as aulas de Educa-
ção Física. Os alunos têm uma demanda por um espaço onde seja, de fato, possível que a 
aula ocorra.

Em muitos diários houve comentários sobre as aulas de Educação Física, o mais recor-
rente deles era em relação a quando os alunos eram obrigados a perder aula de Educação 
Física para que outros componentes curriculares fossem ensinados. Um aluno relatou: 
“Nessa semana tivemos aulas extras de matemática/apoio, português/apoio, geografia/apoio. E 
pra variar mais uma vez sem aula de Educação Física.”. 

A utilização inadequada dos espaços da Educação Física (a quadra), sobretudo quando 
os alunos estão com aulas vagas, foi outra reclamação identificada nos diários. “Aula de 
educação física, muito chata! Pois, como sempre, tinham 3 turmas na quadra. Assim não dá! Eles 
[os alunos] não levaram nada a sério! Nós que estávamos jogando vôlei de verdade só passamos 
nervoso. Acho que a direção podia solucionar esse problema, pois esse ano nós só tivemos 1 aula 
vaga, e sempre que é nossa aula de educação física tem outra turma lá na quadra. Isso é muito 
chato, isso, ainda mais quando atrapalha o nosso jogo”.

Observamos que, em situações como estas, alguns garotos pegavam a bola e jogavam 
futebol ao passo que as meninas e o resto da sala ficavam fazendo o que queriam, conver-
sando na arquibancada, por exemplo. Mas, mesmo diante de dificuldades como as apre-
sentadas aqui, a aula de Educação Física ainda é muito apreciada pelos alunos: “segunda e 
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quarta-feira são os dias que a grande maioria da minha sala gosta, por causa da aula de educação 
física que é a mais esperada”. 

Acreditamos que este interesse deve ser mais bem aproveitado pelo professor de Edu-
cação Física, para que ele possa mobilizar os alunos a aprender coisas diversificadas, am-
pliando o conhecimento deles sobre a cultura corporal de movimento.

Já numa outra escola, a realidade da Educação Física se mostrou bem distinta. O pro-
fessor, como forma de avaliação, dava uma parte da nota por participação, isso “obrigava” os 
alunos a participarem das aulas. Apesar disso, observamos inúmeros alunos que preferiam 
ficar sentados ouvindo música ou conversando com os amigos. Ao serem questionados do 
motivo pelo qual não faziam a aula, muitos apontaram que, por serem alunos do terceiro 
ano do ensino médio, já estavam trabalhando. Eles faziam isso quando saiam da escola e, 
neste sentido, em função da precária estrutura física da escola (que não oferece vestiários 
com chuveiros aos alunos) eles não faziam as aulas porque não queriam chegar suados no 
trabalho. Uma vez que iam para o trabalho direto da escola. 

Mesmo com essa “obrigação”, alguns alunos manifestam o gosto pela Educação Física. 
Um aluno do segundo ano relatou: “o que aconteceu de importante na escola..., foi a Educação 
Física que foi muito legal. Teve basquete com o professor, muito legal a aula”.

Em uma das escolas um garoto escreveu que o mais legal da semana foi ter entrado no 
grupo de dança que irá se apresentar no dia da Consciência Negra. “Bom a minha semana 
foi muito legal, eu entrei num grupo de dança da escola no qual tenho de ensaiar todos os dias.” 

Destacamos a questão da dança, pois percebemos a existência significativa da cultura 
hip-hop nas duas escolas investigadas. Os jovens se vestem, escutam as músicas caracte-
rísticas e dançam conforme a cultura. Essa poderia ser uma estratégia de mobilização em 
potencial nas escolas atuais e na Educação Física em específico. Em uma de suas pesquisas 
Sposito (1993) fala do RAP como manifestação do agir coletivo juvenil no mundo urbano: 

(…) o RAP - Rhythm and Poetry - rapidamente difundido nos bairros 

e ruas da periferia pobre da cidade de São Paulo, no final dos anos 80. 

Este tipo de expressão artística e musical, aliado ao break (dança de rua) 

e ao grafite, constitui o movimento hip-hop que, ao aglutinar pequenos 

grupos a partir dos 14 anos de idade, contempla questões importantes 

para a análise da sociabilidade juvenil no espaço urbano e suas formas 

de agir, apontando outras imagens possíveis da identidade coletiva e do 

conflito social na cidade. (grifos da autora, p. 162)
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Com suas calças largas, bonés e o Mp3 conectado às orelhas, durante o intervalo de 
uma das escolas, aconteceram “rachas” de dança, onde um grupo de alunos desafiava o 
outro. Um garoto dançava provocando o rival, a platéia gritava e torcia muito. Ao ser de-
safiado o outro garoto dançava olhando para o rival fazendo gestos engraçados e, às vezes, 
provocativos. Algumas meninas também dançaram, e duas garotas do colegial que tinham 
destaque na escola, eram conhecidas e todos esperavam a vez delas dançarem, dançaram 
ao som de Beyoncé, e outras cantoras internacionais.

Esses tipos de manifestações, na dança e na música, tanto da cultura hip hop como de 
outras que fazem parte da cultura de movimento atual dos jovens, destacam o caráter 
marcante e a expressividade juvenil. Sposito (2000) acredita que: 

Fenômenos como o rap, o funk e a prática da pichação ou do grafite al-

gumas vezes podem ser expressões da violência ou da delinqüência juvenil 

e da ausência de movimentos coletivos como, também podem, em outras 

situações, desvelar o seu contrário, ou seja, a formação de novos atores 

coletivos (p.80).

Esses atores buscam formas diferenciadas de se manifestar em seu espaço social. Como 
escreve Sposito (2000) “a diversidade de interesses que agregam os jovens inclui, além do con-
sumo, a produção cultural que pode ser observada na formação de grupos musicais ou de outras 
formas de expressão, como a dança, o teatro e a poesia” (p. 82).

Com tais apontamentos fica evidenciado que o convívio e a busca por interesses pró-
prios que atestem suas identidades fazem parte das culturas jovens. As construções destes 
processos ocorrem por meio de diversas manifestações: na dança, nos hábitos, no esporte 
e na música. Tais conteúdos podem auxiliar, de modo bastante contundente, na seleção 
dos conteúdos para as aulas de Educação Física, bem como, para construir/reconstruir as 
estratégias de ensino de modo a atender as expectativas e as necessidades dos jovens.

Considerações Finais
Os dados obtidos neste primeiro ano de desenvolvimento do projeto sinalizam para 

questões como: os jovens estão envoltos pelas pequenas mídias (Mp3, Mp4, câmeras di-
gitais e celulares) utilizando-as em todo momento no ambiente escolar. A cultura do hip 
hop aparece como um interesse comum nas duas escolas investigadas, demarcando que a 
sociabilidade destes jovens se revela por grupos dos iguais, aqueles que têm interesses co-
muns. Articulado a isso, os jovens dos contextos pesquisados se mostraram como sujeitos 
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que constroem sua existência com uma dependência bastante significativa do outro. O que 
se viu na escola foram grupos de jovens e não jovens isolados. Algumas situações afastam 
estes jovens da Educação Física, ainda que nesse ponto tenha havido uma divergência 
bastante significativa entre uma escola e outra. Para uma escola a Educação Física é a 
aula mais apreciada e desejada pelos alunos, já para outra o suor, as gozações dos colegas 
funcionam como elemento de afastamento da aula. Em contrapartida, o interesse em es-
tar com os colegas e conversar faz o espaço da Educação Física extremamente atrativo, 
podendo, inclusive, se constituir como um espaço público preservado somente aos alunos, 
conforme aponta Gimeno-Sacristán (2005). Tais jovens se aproximam e se interessam 
mais por professores que conversam e demonstram cuidado por eles, bem como, utilizam 
recursos variados e pouco tradicionais em suas aulas, problematizando temas que estão 
relacionados aos modos de existência da atual juventude. Utilizar as pequenas mídias, o 
estilo musical hip hop, trabalhos em grupo, dinâmicas de discussão/debate são elementos 
relevantes que podem ajudar o professor de Educação Física a se aproximar do aluno (jo-
vem) que está na escola. Tais resultados nos motivam a aprofundar tal tema de investiga-
ção, tendo em conta que, por problematizar os modos de ser jovem, a cultura ganha relevo 
e sua compreensão exige uma permanência maior no campo para que possamos captar as 
questões ainda ocultas e que não foram percebidas/identificadas pelos pesquisadores.
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O Papel do Lúdico na Vida do Aluno e a 

Intervenção Realizada Pelo Projeto 

Brinquedoteca e Aprendizagem Na Escola

Fábio Camargo Bandeira Villela

FCT/UNESP - Campus de Presidente Prudente

Resumo: O presente artigo discute o sentido do lúdico para a criança em di-
ferentes momentos de seu vida, bem como a participação do lúdico 
no desenvolvimento das atividades escolares. Enquanto nos primei-
ros anos da educação infantil o lúdico está fortemente associado à 
obtenção de prazer e elaboração de angústias, referente, portanto, 
às esferas do simbólico e do relacional, aos poucos vai se tornando 
instrumento de atividades escolares com foco na aprendizagem e 
no desenvolvimento cognitivo. O projeto brinquedoteca e aprendiza-
gem na escola, que tem como escopo auxiliar crianças com problemas 
de aprendizagem em decorrência de fatores emocionais, recupera 
os aspectos simbólicos e relacionais da atividade lúdica para, atra-
vés de uma interação um-a-um com a criança (discente da Unesp 
interagindo com um único aluno de educação infantil por encon-
tro), promover condições emocionais ou de elaboração de angústias 
que permitam ao aluno um retorno mais tranquilo e prazeroso às 
atividades escolares regulares. O presente artigo faz, ao fim, uma 
avaliação dos resultados do projeto e apresenta os caminhos a serem 
percorridos no presente ano.

Palavras-chave: brinquedoteca escolar; lúdico; aprendizagem

Introdução
No final do ano de 2008, foi apresentado um projeto para o Núcleo de Ensino da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP - Campus de Presidente Prudente - de 
intervenção em escola através de atividades lúdicas e simbólicas com alunos que estives-
sem apresentando problemas de aprendizagem atribuídos a causas emocionais pelos seus 
professores. O aluno desenvolveria semanalmente atividades lúdicas com um dos discen-
tes do projeto, em geral do curso de Pedagogia, em sua escola e no horário regular de aulas. 
O discente teria preparação teórica prévia e teria supervisão de seus atendimentos. A esse 
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conjunto de práticas denominou-se projeto de Brinquedoteca Escolar, que deu título ao 
projeto apresentado ao Núcleo de Ensino. O projeto foi inspirado nas atividades lúdicas e 
relacionais desenvolvidas anteriormente pela Brinquedoteca Hospitalar nos anos em que 
fui seu coordenador, voltadas a pacientes do setor de pediatria do Hospital Estadual Dr. 
Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente, com foco na melhora do estado emocio-
nal do paciente.

O projeto foi aprovado para ser realizado durante o ano de 2009, sob minha coordena-
ção e contou com a participação de vários alunos voluntários e quatro alunas do curso de 
Pedagogia bolsistas do Núcleo de Ensino: Ariadne de Sousa Evangelista, Diana Cristina 
Figueira Sabino, Estéfani Dutra Ramos, Nayara Cabrera Lopes. O projeto, após sua apro-
vação no Comitê de Ética da Unidade e autorização adicional da Secretaria Municipal 
de Educação, foi realizado na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Funda-
mental “Aparecida Alves”. Os resultados desse, de certa forma, inusitado tipo de interven-
ção foram considerados satisfatórios, ainda que, preliminares, dadas sua complexidade e 
a exiguidade de tempo para desenvolvê-lo, esta decorrente especialmente da demora da 
Secretaria Municipal em autorizar o projeto.

O presente artigo discute o lúdico, suas gêneses e manifestações, especialmente na es-
cola, com vistas a situar o recorte e o sentido do projeto desenvolvido. Em continuidade, 
discute o recebimento e o impacto do projeto para a escola, assim como a avaliação feita 
por discentes da UNESP e professores e diretores da Escola Municipal. O presente ar-
tigo organiza-se em três seções principais: I) o papel usual das atividades lúdicas na vida 
e na escola, II) a especificidade do trabalho lúdico desenvolvido com os alunos frente às 
atividades regulares, bem como frente a usuais propostas de intervenção individual (com 
um único aluno da escola de cada vez, visando a resolver problemas específicos) através 
do lúdico e III) faz uma estimativa do trabalho, apresenta reflexões e aponta caminhos a 
serem trilhados nas próximas edições do projeto.

I) O Lúdico em Suas Expressões Gerais:

A) O lúdico na criança

As brincadeiras e as atividades lúdicas em geral podem assumir feições as mais variadas 
e aparecem muito precocemente na vida de uma pessoa e possivelmente não mais a aban-
donam até sua morte. Para muitos autores, como Aberastury (1992, p. 25), aparecem na 
vida do bebê antes de completar seu primeiro ano de vida e estão associadas à elaboração 
de situações importantes, geralmente relacionadas a angústias, como o desaparecimento, 
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ainda que momentâneo, da mãe. Através do lúdico, o bebê pode elaborar a fantasia e a 
angústia de desaparecimento da mãe, se escondendo atrás de um pedaço de pano - fronha, 
lenço, etc - e reaparecendo magicamente, em geral, acompanhado com singular expressão 
verbal da mãe - achou! -, que parece intuir o que está em jogo para a vida mental do bebê. 
A mãe também pode ser quem se esconde e logo aparece para deleite do bebê, em variante 
desta atividade lúdica.

O lúdico costuma ser pensado como associado ao prazer, mas sua natureza simbólica 
talvez seja o que melhor o caracterize e que possa dar a uma atividade prazerosa sua ca-
racterística de lúdica. Assim, através de um jogo de faz de conta, a criança dramatiza uma 
situação real ou fantasiada que lhe seja significativa. Um movimento repetitivo ou com-
pulsivo da criança, que não signifique ou simbolize nada além do próprio ato mecânico e 
da descarga de prazer que propicie, não poderá ser considerado lúdico. E provavelmente 
não possui a qualidade de elaboração de angústias ou de redução efetiva de tensões que 
uma atividade lúdica tenderia a promover. Conforme Winnicott,

No extremo normal da escala encontramos o brincar, uma simples e pra-

zerosa dramatização da vida do mundo interno. No extremo anormal 

da escala, o brincar contém uma negação do mundo interno, sendo esse 

brincar sempre compulsivo, excitado, impulsionado pela ansiedade, e 

mais interessado na exploração de sensações do que simplesmente feliz. 

(WINNICOTT, 2000, p.106)

Aberastury aponta o inequívoco sentido simbólico da atividade lúdica já em sua ori-
gem, entre os quatro e seis meses de vida, com o recorrente jogo de esconde sob o lençol:

Quando, entre quatro a seis meses é capaz de se sentar, a relação com 

os objetos que o rodeiam se modifica. Com habilidade cada vez maior 

já lhe é possível apoderar-se do que necessita, sempre que o objeto esteja 

próximo: pode tocá-lo, pô-lo na boca e abandoná-lo à vontade. O pedaço 

de lençol que leva à boca e atrás do qual se esconde representa a mãe; o 

chocalho que sacode, chupa e morde, seu dedo, a grade da cama, cada ob-

jeto próximo ou distante adquire vida e a estimula a novas experiências. 

(ABERASTURY, 1992, p. 25)
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Nesse sentido, postula a idéia de uma capacidade simbólica precoce, anterior à existên-
cia de um tipo de atividade representacional em sentido estrito, ou seja, anterior ao que 
Piaget denominaria de pensamento. Mantém a convicção psicanalítica de que determina-
dos processos e capacidades mentais aparecem em momento muito anterior ao postulado 
por autores da Psicologia cognitiva, entre os quais citaríamos Jean Piaget. É controverso 
se essa simbolização precoce encerre atividade de representação em sentido estrito, ou seja, 
se há o uso de objetos ou signos que representem outros, ou se apenas se refere a uma si-
tuação total que expressa a outra por certa similitude, portanto, ausência de representação 
objetiva, em consonância  com Vygotsky:

Em geral, essas observações confirmam as opiniões de Wundt, segundo o 

qual os gestos de apontar (o primeiro estágio do desenvolvimento da fala 

humana) ainda não aparecem nos animais, mas alguns gestos dos maca-

cos constituem uma forma de transição entre os atos de agarrar e de apon-

tar. Consideramos esse gesto de transição um passo muito importante da 

expressão afetiva pura em direção à linguagem objetiva. (VYGOTSKY, 

1989, p. 30-31)

Há apenas representação sujetiva, caracterizada pelo fato de que a relação de repre-
sentação ainda não é possível de ser feita na abstração da situação em que o sujeito está 
inserido.

Mesmo supondo que a simbolização a que se refere Aberastury não coincida com a re-
presentação objetiva como o uso de objetos como referente arbitrário e não circunstancial 
de outro, não há ainda harmonização possível entre as teorias sobre a função simbólica 
primitiva entre a Psicologia cognitiva clássica, da qual Piaget é um dos expoentes, e a 
Psicanálise: enquanto para o primeiro há um longo caminho que leva dos reflexos inatos 
e posteriormente dos hábitos como expressão das formas de cognição do bebê ao apare-
cimento de qualquer nível simbólico ou semântico, para a Psicanálise as experiências já 
assumem, desde o nascimento, um sentido semântico como fantasia e passível de certo 
sentido simbólico, pelo menos em seu aspecto primitivo, como simbolização possibilitada 
pelo contexto.

O simbólico, mesmo em seu sentido primitivo, antes da existência da representação ob-
jetiva, ou antes do aparecimento do pensamento propriamente dito, parece ser constitutivo 
do lúdico e este, comumente, também tem por característica alguma dimensão de prazer 
associada. O prazer pode ser decorrente do ato muscular presente na atividade lúdica, de 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
O

 Pap
el d

o
 Lúd

ico
 na V

id
a d

o
 A

luno
...

223

sua representação simbólica que permite a repetição imaginária de uma situação praze-
rosa ou na redução da tensão pela elaboração de angústia e controle relativo da tensão ou 
de redução do medo associado a uma situação difícil emocionalmente e representada na 
atividade lúdica infantil.

Crianças mais velhas também usam espontânea e inconscientemente o lúdico como 
forma de lidar com conflitos e angústias. Mas o lúdico ganha outras dimensões e sentidos, 
não obstante continue central para a vida da criança por muito tempo.

B) O Lúdico na Escola

A Escola não inventou o lúdico, apenas aproveita esse aspecto presente nas crianças 
para promover a educação em geral e o desenvolvimento da criança em particular. As 
atividades didáticas que a criança realiza com prazer em sala de aula favorecem seu en-
tusiasmo pela escola e por sua aprendizagem. Assim, essa dimensão lúdica passou a ser 
contemplada pela pedagogia. Chegou-se a postular, com base em escritos de Piaget, que a 
criança só aprende com o interesse1. Há certo exagero no usual sentido que se adjudica a 
essa afirmação, pois entende-se interesse como apetites e gostos idiossincráticos, enquanto 
interesse para Piaget assume fundamentalmente uma dimensão cognitiva, vinculado ao 
que é suportado e desafiador a uma estrutura cognitiva em construção, embora o prazer 
e o envolvimento emocional empático e positivo seja favorável ao desenvolvimento e ao 
aprendizado da criança:

[...] não é menos verdade - que “os interêsses” (em oposição ao “interêsse”) 

variam, consideràvelmente, de um nível mental a outro, e que as expli-

cações particulares (em oposição à função de explicar) assumem formas 

muito diferentes de acôrdo com o grau de desenvolvimento intelectual. 

Ao lado das funções - constantes, é preciso distinguir as estruturas vari-

áveis, e é precisamente a análise dessas estruturas progressivas ou formas 

sucessivas de equilíbrio que marca as diferenças ou oposições de um nível 

da conduta para outro, desde os comportamentos elementares do lactente 

até a adolescência. (PIAGET, 1989, p. 12-13, grifo nosso)

1  Conforme descreve Piaget, “Em todos os níveis, a ação supõe sempre um interêsse que a desencadeia, podendo-se 

tratar de uma necessidade fisiológica, afetiva ou intelectual (a necessidade apresenta-se neste último caso sob a forma 

de uma pergunta ou de um problema).” (PIAGET, 1989, p. 12)



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

224
C

ap.1 • Práticas Ped
ag

óg
icas no C

ontexto Escolar e Social

O lúdico, entretanto, assume diferentes papéis na escola ao longo do desenvolvimento 
da criança. Conforme apontado, aparece por volta do fim do primeiro semestre de vida. 
No primeiro ano de vida, as atividades lúdicas referem-se basicamente à situação de perda 
e reencontro com a mãe. Assim, temos em Aberastury o sentido do lúdico precocemente 
na criança:

Brincar de se esconder é sua primeira atividade lúdica e com ela elabora 

a angústia de desprendimento, a desolação por um objeto que deve per-

der. Aos quatro meses a criança brinca com seu corpo e com os objetos; 

desaparece atrás do lençol e torna a aparecer; dessa maneira, o mundo 

momentaneamente se oculta e ela volta a recuperá-lo quando seus olhos se 

libertam do objeto atrás do qual estava escondida. Brinca também com 

os olhos: fechá-los e abri-los é perder o mundo ou possuí-lo. (ABERAS-

TURY, 1992, p. 26-27)

Também fica clara, em aberastury, a ansiedade que a criança visa a dominar em suas 
atividades lúdicas:

Entre os quatro e os seis meses a criança adquire diversos modos de elabo-

rar a angústia de perda. Através de seus brinquedos intui, sente e elabora 

que as pessoas ou os objetos tanto podem aparecer como desaparecer. Ex-

pressa isso em seu mundo lúdico. É capaz de passar muito tempo reco-

nhecendo os objetos, afastando-os e aproximando-os de si. Emite sons e 

brinca com eles. Paradoxalmente, ao encontrar a forma de elaborar suas 

angústias de perda, exige com urgência incontrolável a presença de seus 

verdadeiros objetos: os pais. Chora, fica cheia de raiva se não consegue 

essa presença, se não é compreendida; não é necessariamente alimento 

que exige; sua mãe já representa para ela mais do que aquela que lhe 

acalma a fome: ela é uma voz, um contacto, um sorriso, o ritmo de seus 

passos; precisa da mãe simplesmente para saber que não desapareceu, que 

pode possuí-la e contar com ela; o temor de perdê-la é a angústia mais 

intensa nesta idade; toda a sua vida emocional está impregnada desta 
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angústia: é o motor do brinquedo e de todas as atividades que descreve-

mos. (ABERASTURY, 1992, p. 30-31)

Tais atividades podem ocorrer com a mãe ou quem exerça esse papel em seu lugar. Pode 
ocorrer também nos primeiros meses ou anos de educação infantil da escola, por exemplo, 
com chocalhos que lembrem a mãe e os barulhos de sua barriga, e mesmo sob forma de 
atividade eminentemente cognitiva, como jogos de encaixes simples, de preenchimento de 
recipientes e de contenção, mas que estão longe de não terem sentido simbólico especial 
e interno para a criança.

Entre um e três anos, as atividades em educação infantil continuam sendo eminen-
temente lúdicas e com referência estreita, ainda que simbólica, à mãe. As atividades são 
muito livres, pouco sistemáticas, e a criança ainda tem forte dependência da professora de 
educação infantil, que é para a criança alguém que está provisoriamente no lugar da mãe, 
como substituta, até o reencontro com a mãe ao fim do período escolar de cada dia. Além 
disso, as atividades são as formas, bastante diretas, de relacionamento entre criança e pro-
fessora e se confundem e se entrecortam o tempo inteiro com contatos diretos em sentido 
estrito, físico ou verbal.

Por volta dos três anos, uma mudança importante começa a se operar e tende a estar 
relativamente consolidada aos cinco ou seis anos de idade: a relação da criança com a pro-
fessora deixa de ser predominantemente direta e passa tanto a ser mediada pela atividade, 
como ter foco na atividade, que vai se tornando mais complexa e sistemática, ainda que 
permaneça seu caráter lúdico. Assim, o brincar, que era a forma direta de estar com a pro-
fessora (e também colegas) e que representava o modo de vínculo com pessoas queridas 
se transforma em atividade educativa, com foco no desenvolvimento cognitivo da criança 
e não em suas relações afetivas. A criança deixa de estabelecer uma relação direta com 
a professora no transcurso do período escolar e  passa fundamentalmente a relacionar-
-se com a professora mediante as atividades. Essas não são representações de vínculo ou 
de sua ruptura, mas ganham um sentido em si e assumem formas predominantemente 
cognitivas. Em suma, o lúdico se transforma em elemento auxiliar da educação e perde 
como função principal sua condição de ser a forma como se realizam relações diretas entre 
criança e professora ou a forma por excelência como são simbolizadas relações afetivas 
mais primárias ainda e vivenciadas na relação criança - professora.

A criança continua a se relacionar diretamente com a professora, sem a mediação de 
atividades, mas em momentos cada vez menos frequentes. O lúdico, portanto, de forma 
de relação ou simbolização de relação, passa a ganhar novas feições no interior da escola, 
bastante visíveis já no início do ensino fundamental: 1) há o momento do lúdico como 
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momento de interrupção das atividades didáticas, ou seja, o intervalo ou o recreio (isso se 
o tempo não é exíguo ou manejado burocraticamente pela escola); 2) o lúdico como tipo 
de atividade ou disciplina, em geral com previsão no horário (como disciplinas tenden-
cialmente lúdicas por sua natureza, como artes e educação física); 3) o lúdico como com-
ponente auxiliar da didática que pode se expressar nas várias disciplinas ou aulas, mas não 
necessariamente e ainda, usualmente, apenas de forma diluída e pontual. Desses três casos, 
o lúdico só intervém como relação direta, não mediadora de atividades, no primeiro caso, 
considerado usualmente como pausa das atividades didáticas, o que não deixa de ter bas-
tante sentido, dada a evolução tendencial do lúdico na vida escolar da criança. Essa pausa 
das atividades é pouco perceptível justamente até os três anos de idade, idade até a qual a 
criança exige supervisão constante e o lúdico ou o relacional é fim e não componente ou 
meio para o bom desenvolvimento das atividades.

O projeto de intervenção desenvolvido em nome do Núcleo de Ensino da FCT/
UNESP-PP e denominado Brinquedoteca e aprendizagem na escola trabalha com o lúdico 
em uma dimensão complementar ao trabalho da escola, mas não em linha de continuidade 
com a forma como o lúdico está presente no dia-a-dia da sala de aula, uma vez que recupe-
ra o lúdico centralmente em seu caráter simbólico e relacional. Ao contrário da tendência 
da escola para crianças com cinco anos ou mais, embora ao final almeje também melhora 
no desempenho escolar e progresso no desenvolvimento cognitivo, o projeto subordina 
tais objetivos ao bem estar emocional, que pretende propiciar através de atividades indi-
viduais que focalizem exatamente o lúdico em suas dimensões simbólicas e relacionais.

II) A Especificidade do Trabalho Lúdico Desenvolvido
A escola e seus professores consideram que alguns alunos apresentam problemas de 

aprendizagem escolar decorrentes de fatores emocionais. Trata-se de uma situação tanto 
comum como difícil de ser resolvida a contento, visto que a formação dos professores enfa-
tiza muito mais aspectos cognitivos e didáticos do que aspectos emocionais. Não obstante, a 
escola pública tem cada vez mais reconhecido a importância de aspectos emocionais e rela-
cionais para o bom desenvolvimento global do aluno, razão pela qual teve boa receptividade 
o trabalho proposto pela universidade de buscar entender a situação desses alunos, ajudá-los 
sempre que possível e subsidiar a própria escola no entendimento do aluno com problemas 
de aprendizado atribuídos a causas emocionais e na forma de superar tais problemas.

Da parte da Universidade, sabe-se que uma série de fatores de natureza muito diversa 
pode influir no desempenho acadêmico do aluno. Assim, a atribuição por parte dos pro-
fessores de causas emocionais às dificuldades dos alunos é objeto de investigação preli-
minar e os professores e equipe técnica recebem ao longo do projeto orientações quanto 
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às suas hipóteses e quanto ao olhar sobre o aluno em geral, em grande parte com base no 
qual concluem pela forte interveniência de fatores emocionais. Casos mais complexos de 
diagnóstico de aluno podem ser discutidos em equipe e, conforme o caso, sugerido à escola 
o encaminhamento a profissional especializado para diagnóstico.

Há uma suspeita de que há um certo exagero na suposição de causas emocionais efi-
cientes para a configuração de problemas de aprendizagem em número relativamente con-
siderável de alunos e que, em muitos casos, os próprios professores poderiam, com alguma 
atenção, olhar especial, e orientação, favorecer de forma inequívoca o desenvolvimento 
emocional e escolar dos alunos considerados como prejudicados por seus próprios proble-
mas emocionais.

A atividade lúdica, na proposta de intervenção do projeto ora tratado, enfatiza aspectos 
relacionais, de vínculo e de expressão e elaboração de angústias. Assim, substitui o usual 
aparecimento do lúdico como forma de promoção do desenvolvimento cognitivo do aluno 
através de atividades didáticas pelo estabelecimento de atividades relacionais que pro-
movem o vínculo entre o aluno e o contato com o mundo interior através dos conteúdos 
simbólicos e profundos que emergem espontaneamente da atividade lúdica. Em relação 
ao aluno, o foco é na empatia, na compreensão, no entendimento e no apoio, com vistas 
a decidir pela pertinência ou não de sua participação no projeto, ao mesmo tempo que 
permite trabalhar com a estima e autoconfiança do aluno.

O âmbito da atividade lúdica proposta, conforme se depreende, é o trabalho individu-
al, que propicia maior intensidade e profundidade na relação estabelecida e no entendi-
mento das dificuldades do aluno. Os desdobramentos, entretanto, são, em grande parte, 
institucionais. Em primeiro lugar, não se pretende reificar o já cristalizado e paralizante 
diagnóstico da escola sobre o aluno, mas fornecer condições favoráveis para o seu acom-
panhamento e bom desenvolvimento em sala de aula. Em segundo lugar, busca-se uma 
compreensão institucional e do corpo de professores sobre os olhares que tem sobre os 
alunos, as suas dificuldades escolares e as causas efetivas dessas dificuldades, bem como as 
formas relacionais e institucionais para a sua superação ou atenuação, sempre que possí-
vel. Em terceiro lugar, uma compreensão mais ampla e exata por parte da instituição do 
conjunto de fatores que podem estar atuando como prejudicial ao bom desempenho dos 
alunos, superando o rol restrito de possibilidades expresso nas três opções exclusivas: culpa 
do professor, incapacidade ou inadequação do próprio aluno, culpa da família do aluno.

O objetivo primordial da atividade lúdica proposta, conforme já apontado, também 
apresenta especificidades em relação à usual participação do lúdico na escola: aqui o lúdico 
tem como foco o bem estar do aluno e do conjunto dos professores. Nesse caso, estando 
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o lúdico associado ao prazer ou a elaboração de angústias, confunde-se com seu próprio 
objetivo, em oposição à usual prioridade de metas cognitivas. O ganho cognitivo é uma 
aposta, evidentemente, mas a intervenção se dá na direção do direto bem estar e auto-
-confiança do aluno.

Frente ao exposto, a atividade lúdica pensada no presente projeto apresenta contribui-
ções próprias e grande especificidade em relação a seu foco, a seu âmbito e a seu objetivo.

Atividades individuais, não acadêmicas, propostas na escola ou pela escola costumam 
ter natureza e funções bastante distintas das aqui propostas. Em geral, ou se referem a 
reforço, ou a encaminhamento a especialistas para, resolvido o problema, reintroduzir o 
aluno recuperado no seio das atividades de sala de aula.

No caso do projeto ora desenvolvido, não há um afastamento da busca pela compreen-
são do aluno - e esse é um traço forte do projeto -, mas essa compreensão se dá na relação 
e especificamente na relação lúdica. Não há ênfase no patológico, mas nos recursos dis-
poníveis para serem mobilizados para a saúde e autoestima do aluno. Não está marcado 
pela atividade clínica no sentido de psicoterapêutica e pelas interpretações recorrentes do 
discurso ou atividade lúdica do aluno, ainda que a atividade lúdica, conforme nos lembra 
Winnicott, pode ter, por si só, um efeito terapêutico.

III) Estimativa, Reflexões e Caminhos a Serem 
Trilhados

a) Aceitação e expectativas da escola em relação ao projeto ao longo 
do ano

O projeto Brinquedoteca e aprendizagem na escola, cujo objeto é trabalhar com ativi-
dades lúdicas e relacionais com crianças que apresentaram problemas de aprendizagem 
atribuídos pelos professores a causas emocionais, teve pronta aceitação pela instituição. 
Havia outro projeto paralelo a esse, cujo objetivo consistia em desenvolver atividades 
com alunos agressivos ou tímidos em sala de aula. Assim, solicitou-se à escola que fizes-
se uma lista de alunos para cada um desses três perfis, deixando-se claro que a partici-
pação do aluno era voluntária e teria que ter anuência dos pais ou responsáveis. A escola 
relacionou para o ano de 2009 trinta e  um alunos, portanto, em média dez alunos para 
cada perfil, o que é um número um pouco elevado para uma escola de pequeno para 
médio porte, mas houve, de fato, certa proximidade no número de alunos listados em 
cada perfil. Considerou-se que a escola estava solicitando especial ajuda para problemas 
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envolvendo a esfera emocional, embora esse aspecto tenha aparecido de forma muito 
mais intensa e dramática em outras escolas candidatas ao projeto, mas nas quais o pro-
jeto não chegou a ser implantado.

Como o objetivo não era responsabilizar o aluno por seus problemas enfrentados e, 
especialmente neste presente projeto, pelos problemas de aprendizado apresentados, con-
sideramos fundamental analisar caso a caso o encaminhamento para o trabalho no projeto 
feito pela escola, para indicar eventuais excessos e eventual desresponsabilização por parte 
dos professores de sua tarefa educativa para crianças com dificuldades e, talvez, com pro-
blemas emocionais intensos.

Após as autorizações por parte da direção da escola e Secretaria Municipal de Edu-
cação para a realização do projeto, bem como autorização dos pais e anuência dos alunos 
da escola para a participação destes, deu-se início ao trabalho, através do contato entre o 
discente da UNESP e o aluno da escola, para o desenvolvimento das atividades lúdicas. 
Estas foram previstas para ocorrer durante o período regular das atividades discentes, 
em razão da importância atribuída ao projeto e da pouca disponibilidade do aluno para 
participar em período diverso do letivo, especialmente o aluno que não estava em pro-
grama ou classe de turno integral. Desse modo, o aluno deixava sua sala de aula para 
participar do projeto.

O contato dos discentes da UNESP com os alunos indicados foi, desde um primeiro 
momento, muito tranquilo e as atividades lúdicas transcorreram muito bem, de um modo 
geral. A cuidadosa e relativamente longa preparação teórica do discente, bem como a 
familiaridade adquirida anteriormente, com o desenvolvimento de atividades lúdicas em 
um espaço mais crítico que a escola, o hospital, foram fatores que contribuíram para a boa 
interação da dupla e para o bom andamento das atividades didáticas.

Os professores também não se opunham à retirada de alguns alunos para o desenvolvi-
mento das atividades do projeto durante as suas aulas.

Não obstante o número de meses tenha sido pequeno, especialmente por conta da 
demora de autorização por parte da Secretaria Municipal de Educação, e embora muitos 
encontros marcados com os alunos não tenham podido se efetivar devido às recorrentes 
faltas à escola de muitos dos alunos participantes do projeto, tornando-se incerta qualquer 
conclusão precisa e taxativa sobre os resultados do projeto, a boa impressão da escola sobre 
o projeto se manteve, especialmente da parte dos professores - que relataram que os alunos 
voltavam melhores, mais calmos e mais concentrados para as atividades.
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b) Perspectivas e foco do trabalho em 2010

Embora não houvesse tempo para um alerta aos professores e à instituição sobre o 
número de alunos indicados nos três perfis referidos, houve um natural ajuste nos encami-
nhamentos para o ano de 2010: reduziu-se o número de indicações, sendo a maioria rela-
tivos a problemas de aprendizagem decorrentes de fatores emocionais, e não simplesmente 
à agressividade ou inibição, o que conota menor delegação no trabalho com dificuldades 
afetivas em suas expressões e consequências mais puras: a ênfase recaiu sobre fatores de 
aprendizagem, ainda que marcados por causas emocionais.

Para o ano de 2010, está previsto o retorno das atividades no mês de maio, o que permi-
tirá um acompanhamento e supervisão mais detalhados do trabalho e haverá maior devo-
lutiva aos professores e pais de alunos do trabalho realizado. Se for o caso, será discutido o 
número de encaminhamentos feitos pela escola e por cada professor e serão apresentadas 
recomendações gerais e específicas para o trabalho com os alunos e com os perfis de alunos 
participantes da intervenção, no caso do presente projeto, com alunos com problemas de 
aprendizagem em decorrência do correto diagnóstico de interveniência de causas emocio-
nais eficientes. É evidente que nem todas as causas emocionais ou psíquicas podem ser 
atenuadas pela escola e mesmo pelo projeto, e que alguns casos, poucos, talvez necessitem 
da atuação de um psicólogo em atendimento profissional individualizado e clínico. Mas 
isso deve ser exceção absoluta. A idéia é retornar o aluno à sala de aula, revigorado pelas 
atividades lúdicas, relacionais e simbólicas, ao mesmo tempo que possa a escola e cada 
professor se beneficiar de uma interlocução sobre a forma de se lidar com esses problemas 
recorrentes na escola, mas que não são, em sua grande maioria, tão colossais ou impossíveis 
de serem dissipados ou atenuados no interior da sala de aula.

Também é alvo do presente trabalho discutir o olhar do professor sobre os alunos, 
seus problemas e seu diagnóstico, procurando evitar culpabilização ou responsabilização 
do aluno pelo seu desempenho relativamente insatisfatório e buscar os recursos afetivos, 
relacionais e de manejo técnico por parte dos professores para favorecer a participação e 
resultados mais favoráveis em sala de aula.

Subsidiariamente, pode ser pensado o espaço do lúdico na escola. Em grande parte, 
como interno e auxiliar às atividades didáticas. Preferencialmente, também contemplado 
nos intervalos e recreios, portanto, nas atividades espontâneas e livres da criança. Mas 
talvez também espaço lúdico como atividade adicional, obrigatória ou não, individual ou 
coletiva, que possa favorecer a expressão, elaboração e redução das angústias e tensões in-
fantis no interior da escola, para além de qualquer preocupação imediata com ganhos de 
aprendizagem ou com desenvolvimento das formas do pensamento, garantindo-se, assim, 
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um momento, ainda que breve, em que o foco da atividade esteja de novo diretamente 
dado no bem estar emocional da criança.

IV. Conclusão
A contribuição original do presente projeto, bem como de projeto associado, consis-

tiu no deslocamento do papel da atividade lúdica do eixo cognitivo para o eixo emo-
cional - com ênfase nos aspectos simbólicos e relacionais -  em trabalho desenvolvido 
com alunos do ensino fundamental. Ainda que o aspecto emocional não deixe de estar 
presente em toda e qualquer atividade lúdica, no presente caso trata-se mesmo do foco 
e do telos da própria atividade. Mira-se na afetividade e aposta-se no ganho cognitivo. O 
ganho cognitivo não passa de uma aposta, porque não desenvolvido na própria atividade 
lúdica, mas uma aposta razoável, pois o trabalho é justamente com alunos com proble-
mas de aprendizagem em decorrência de causas emocionais, segundo indicação de seus 
próprios professores.

A realização de atividades lúdicas e relacionais, em dupla discente da UNESP e alu-
no do ensino fundamental, com crianças que apresentam problemas de aprendizagem 
atribuídos por seus professores a causas emocionais apresentou resultados preliminares 
promissores. A proposta de trabalho foi bem aceita por alunos, pais, professores e direção 
da escola. O trabalho desenvolveu-se em condições adequadas e de adesão por parte de 
alunos e professores. Ao final, os relatos de membros da instituição foram favoráveis ao 
trabalho e seus objetivos. Faltou, entretanto, uma avaliação mais sistemática do trabalho 
desenvolvido, o que poderá ser sanado neste ano de 2010.

Para o presente ano, a demanda total da escola em relação aos três perfis de alunos aten-
didos (problemas de aprendizagem derivados de causas emocionais, agressivos e tímidos) 
foi direcionada para o primeiro deles, justamente objeto do presente projeto. Há, portanto, 
uma oportunidade especial de continuidade em condições satisfatórias do projeto desen-
volvido, já com novos bolsistas indicados para o trabalho. Com isso, será possível avaliar 
melhor a efetiva contribuição das atividades lúdicas e relacionais no vida emocional e 
escolar dos alunos escolhidos para o projeto, ao mesmo tempo que se expande e se apro-
funda o entendimento por parte de discentes do curso de pedagogia sobre a criança, sua 
vida emocional e a forma de interagir com a criança e auxiliá-la. Em relação aos benefícios 
na formação do discente de pedagogia, não se trata mais de uma aposta feita pelo projeto, 
mas de uma certeza.
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Relações Interpessoais em Sala de Aula: 

Trabalhando com Crianças Excessivamente 

Tímidas e Agressivas

Andréia Cristiane Silva Wiezzel1; 

Ana Célia Carlin Martineli2; 

Gislaine Aredes Soares dos Santos2

Resumo: São freqüentes queixas de professores quanto a alunos que apresen-
tam timidez excessiva e atitudes agressivas que interferem em seus 
relacionamentos em sala de aula e em sua aprendizagem e/ou na do 
grupo. Tendo em vista tal problemática, pensou-se num projeto em 
que se tomassem como objetos de intervenção os referidos alunos. 
O método utilizado, de base psicanalítica, utilizou como instru-
mento o brincar, visando proporcionar às crianças oportunidade de 
expressão e elaboração de possíveis conflitos que pudessem estar in-
fluenciando na qualidade de suas relações na escola. Em 2009 foram 
atendidas 12 crianças com condutas agressivas e cinco com timidez. 
Foram realizadas entrevistas com as professoras e pais. A partir do 
trabalho pode-se afirmar que as referidas crianças apresentam al-
gumas características comuns: angústias quanto ao Complexo de 
Édipo, concepções sobre si mesmas com base em como são tratadas 
pelos cuidadores e ter vivenciado ou ainda estar vivenciando fatos 
que as fizeram ou fazem sofrer. Provavelmente tais fatores estejam 
influenciando em suas dificuldades de relacionamento. Após a rea-
lização das intervenções o quadro tem sofrido melhora, segundo a 
acepção dos professores envolvidos no trabalho. 

Palavras-chave: escola; relações interpessoais; agressividade; timidez; aprendizagem.

Introdução
A qualidade do processo de ensino e aprendizagem está ligada, dentre outros fatores, 

às relações interpessoais verificadas entre professores e alunos e entre os alunos. Por outro 
lado, a vivência escolar também é um passo imprescindível ao desenvolvimento da socia-
1  Docente da FCT-UNESP de Presidente Prudente-SP e coordenadora do projeto: Contribuições às relações 

interpessoais e à dinâmica de sala de aula.

2  Discentes do curso de Pedagogia da FCT-UNESP de Presidente Prudente-SP e bolsistas do Núcleo de Ensino.
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bilidade da criança, pois constitui um de seus primeiros contatos com o mundo exterior à 
sua casa. Apesar da importância das relações que se estabelecem nesse âmbito, nem sem-
pre tal processo será vivido de forma tranqüila pelas pessoas envolvidas.

São freqüentes, dentro das relações interpessoais na sala de aula, as queixas de profes-
sores envolvendo alunos que apresentam apatia, timidez, atitudes agressivas, isolamento e 
outras características congêneres que interferem de forma substancial em sua aprendiza-
gem e/ou na do grupo. 

Os alunos com dificuldades de relacionamento não costumam responder ao tratamento 
habitual que os professores mantêm com os demais alunos. As emoções, a afetividade, bem 
como o desenvolvimento social, influenciam na aprendizagem. Se há algum impedimento 
nesses âmbitos, a situação exige um tratamento diferenciado do aluno por parte dos pro-
fessores, que, na maioria das vezes, não dispõem de formação específica a tal fim.

Ainda que as dificuldades de relacionamento possam ser resultado de características 
específicas à experiência de cada criança, também podendo envolver causas estritamente 
internas, associadas a patologias, há inegavelmente que se considerar a influência de fato-
res referentes aos relacionamentos ocorridos nos dois primeiros anos de vida. 

Ainda que seja um tanto complicado delimitar a prevalência das dificuldades de rela-
cionamento, dada a possibilidade de haver causas múltiplas a estas, não são raros os estu-
dos que indicam uma correlação entre atitudes desejáveis em relacionamentos sociais e a 
influência das relações familiares no desenvolvimento emocional das crianças.

Uma boa relação entre mãe e criança, a guisa de exemplo, vem sendo associada, por 
meio do tipo de relação de apego que se desenvolve neste âmbito, a uma menor ocorrência 
de problemas sócio-emocionais e cognitivos nos anos iniciais da escolarização. Tais estu-
dos são inspirados na teoria de Bowlby (1989) que, em análise das relações entre mães e 
filhos, destaca que “a raiz da personalidade humana está nos primeiros relacionamentos da 
infância” (MONDIN, 2005).

As crianças cujos relacionamentos na infância tenham proporcionado segurança e 
auto-estima tendem a ser mais autônomas e a desenvolver relacionamentos mais está-
veis. Winnicott (1997), no mesmo sentido, destaca o papel da família na organização da 
personalidade da criança, especialmente a partir do relacionamento entre as crianças e as 
mães. A criança necessita não apenas de cuidados físicos, mas de conforto, afeto, atenção, 
proteção e calor. A forma como a criança constrói as referências que utilizará no futuro 
para se relacionar socialmente está, portanto, baseada nas relações que vivencia e observa 
em seu lar.
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Porém, nem sempre a criança poderá contar com o referido suporte físico e emocional 
que demanda. Muitas vezes, os padrões de interação familiar não permitem que a criança 
sinta-se amada, protegida. Quando isto ocorre, fica mais difícil para a criança aprender a 
lidar com suas emoções e afetividade. Por outro lado, pais muito restritivos podem colabo-
rar, por exemplo, para que a criança seja obediente e tímida.

É comum que os pais afirmem a necessidade de trabalhar fora o dia todo, que cheguem 
cansados em casa, que precisam acompanhar as atividades escolares dos filhos e ainda cui-
dar da casa, como forma de justificar a ausência de tempo para conversar com as crianças 
ou mesmo ficar com estas. O problema não reside na quantidade, mas na qualidade do 
tempo que empregam com as crianças.

Os pais e também os professores, de forma geral, desconhecem as necessidades afetivas 
das crianças e, portanto, as formas de gerenciar as expressões decorrentes de conflitos dessa 
natureza em casa e na escola, gerando um desgaste físico e mental a estes.  Se houver uma 
sensibilização de pais e professores acerca de tais necessidades das crianças, estes estarão 
mais abertos para ouvir aos apelos destas em suas manifestações de raiva, hostilidade, 
agressividade, comportamento desafiador e mesmo na timidez, conformismo, isolamento. 
A principal preocupação é que as crianças possam ser ouvidas e recebam ajuda em suas 
formas de conduzir e compreender seus papéis sociais.

Diante dessa problemática buscou-se, por meio desse projeto, identificar possíveis pro-
blemas de relacionamento em salas de aula de uma escola pública de educação infantil de 
Presidente Prudente-SP e investigar, do ponto de vista da psicanálise winnicottiana, as 
possíveis causas, privilegiando momentos de intervenção junto às crianças selecionadas. 
Além disso,  visou proporcionar subsídios aos professores e pais acerca de possíveis formas 
de lidar com as crianças, sensibilizando-os para as necessidades afetivas e cognitivas das 
mesmas, possibilitando uma  aproximação entre estes.

Por meio do projeto também almejou-se proporcionar aproximação do aluno do curso 
de Pedagogia com a realidade escolar - por meio da relação teoria-prática - e contribuir 
na formação inicial e continuada de professores, possibilitando reflexões sobre a dinâmica 
dos relacionamentos na sala de aula.

A intervenção com as crianças, a exemplo do que considera Klein (1997) a respeito das 
formas de trabalho terapêuticas com crianças, ocorrera tendo por intermédio o brincar, no 
contexto de uma Brinquedoteca. 

A opção por essa forma de intervenção se deu por dois fatores. Primeiramente, por se 
tratar de crianças, o brincar é algo que está integralmente relacionado com a sua vivência 
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diária, que ocorre a qualquer momento, com qualquer objeto e em qualquer situação. O se-
gundo fator é que de acordo com as teorias estudadas sobre o brincar, este é um momento 
em que a criança aponta seus medos, suas fantasias e representa aquilo que não consegue 
expressar com palavras: 

 Ao brincar, a criança desloca para o exterior seus medos, angústias e pro-

blemas internos, dominando-os por meio da ação. Repete no brinquedo 

todas as situações excessivas para seu ego fraco e isto lhe permite, devido 

ao domínio sobre os objetos externos a seu alcance, tornar ativo aquilo 

que sofreu passivamente, modificar um final que lhe foi penoso, tolerar 

papéis e situações que seriam proibidas na vida real tanto interna como 

externamente e também repetir à vontade situações prazerosas. (ABE-

RASTURY, 1992, p. 15) 

As brincadeiras não foram dirigidas, mas sim espontâneas, para que, na expressão dos 
conflitos, as crianças pudessem demonstrar como estes se refletiam no seu cotidiano es-
colar, principalmente no que se refere a problemas de relacionamento com seus colegas e 
professores. A brincadeira entre as crianças é comparada a um diálogo entre adultos, no 
caso de um trabalho terapêutico.

As crianças que possuem dificuldades de relacionamento necessitam de suporte emo-
cional, ou seja, espaços para brincarem livremente, expressar sentimentos e a presença de 
alguém que busque compreender o que ela deseja comunicar enquanto brinca e ajudá-la a 
entender seus sentimentos.

Winnicott (1982) ao descrever a importância do brincar para a criança, discute o quan-
to é difícil para as pessoas perceberem como as crianças expressam sentimentos que lhe 
causam angústia através dos brinquedos:

[...] é difícil para as pessoas verem que as crianças brincam para dominar 

angústias, controlar idéias ou impulsos que conduzem a angustia se não 

forem dominados. A angústia é sempre um fator na brincadeira infantil 

e, freqüentemente, um fator dominante. A ameaça de um excesso de an-

gústia conduz à brincadeira compulsiva, ou à brincadeira repetida, ou 

uma busca exagerada dos prazeres que pertencem a brincadeira. (WIN-

NICOTT, 1982, p. 162) 
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O projeto, nesta perspectiva, proporcionou a estas crianças momentos de intervenção 
lúdica, em que puderam externalizar angústias que poderiam estar interferindo na quali-
dade de seus relacionamentos. Vale ressaltar que o efeito terapêutico do brincar se dá pela 
própria atividade.

2. Metodologia
O método escolhido para o trabalho é o psicanalítico, enfatizando, assim, a investiga-

ção de fenômenos psíquicos inconscientes, nas suas mais diversas formas de expressão. O 
instrumento de expressão de conflitos, angústias, sentimentos e outros, selecionado para o 
trabalho, fora o brincar.

Os alunos da UNESP desenvolveram as seguintes atividades: participação em grupo 
de estudos, quinzenalmente, para discussão das teorias exigidas no projeto com o coor-
denador do mesmo (vide bibliografia); reuniões semanais com o coordenador do projeto 
para organização das atividades a serem desenvolvidas na seleção de alunos, professores 
e pais participantes do projeto; observações, em sala de aula, no que concerne às relações 
interpessoais dos alunos selecionados; entrevistas com os professores dos alunos selecio-
nados; entrevistas com os pais dos alunos selecionados; atendimentos semanais às crianças 
selecionadas; reuniões quinzenais com o coordenador do projeto para discussão de suas 
atividades com as crianças; registro das atividades desenvolvidas num site, associado a 
aplicativo web,  que gerencia as informações; reuniões trimestrais com os professores e 
coordenador pedagógico para conversar sobre o trabalho desenvolvido; organização dos 
brinquedos; produção de relatórios e participações em eventos.

Quanto às atividades desenvolvidas pelo coordenador do projeto, destacam-se: con-
tatos com direção e coordenação da escola onde o projeto seria desenvolvido; seleção, 
juntamente com a direção e coordenação, das crianças participantes; organização das 
atividades dos estagiários com relação à seleção de alunos, professores e pais que parti-
cipariam do projeto; coordenação das atividades desenvolvidas no grupo de estudos en-
volvendo a bibliografia específica; coordenação de  reuniões com os alunos para organi-
zação de atividades de observação, entrevistas com pais e professores e intervenções com 
as crianças; realização de reuniões quinzenais para discussão com os estagiários (alunos 
da UNESP) a respeito das atividades desenvolvidas com as crianças; acompanhamento, 
pelo site, dos dados/relatos registrados pelos estagiários); orientação aos alunos quanto 
às reuniões com os professores; orientação na elaboração de relatórios; orientação na 
elaboração de artigo.

Houve, na equipe, participação de colaboradores internos e externos à UNESP. Suas 
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atividades estiveram relacionadas à participação em grupo de estudos, colaboração na 
organização e supervisão de observações, entrevistas e das intervenções realizadas pelos 
alunos. 

3. Procedimento 
Os graduandos do curso de Pedagogia participaram de grupo de estudo em que foram 

discutidas as teorias específicas ao trabalho a ser desenvolvido. Tal grupo fora coordenado 
por docente da UNESP, que organizou, juntamente com os alunos, todas as suas ativida-
des, apresentadas no item anterior.

Os professores que participaram do projeto foram escolhidos pela coordenação do pro-
jeto e coordenação da escola, com base em seu interesse em participar do mesmo. Quanto 
às crianças a seleção se pautou nas indicações dos professores e características que as crian-
ças apresentavam. Cada aluna da UNESP ficou responsável por realizar as intervenções 
com duas (2) crianças e entrevistar os pais e os professores envolvidos.

As intervenções ocorreram sob forma de convite às crianças selecionadas para brincar, 
que tiveram, à sua disposição, uma caixa contendo brinquedos diversos (com finalidades 
específicas), papel, lápis de cor, livros de histórias. As crianças brincaram da forma como 
desejaram e estabeleceram com os graduandos um contato empático, afetivo e de compre-
ensão, a partir do qual os últimos puderam se sensibilizar quanto aos conflitos expressos 
pelas primeiras, em seu ato de brincar. Tal tipo de contato, aliado à expressão dos conflitos 
sob forma de brincadeiras, colaboram progressivamente para uma minimização do sofri-
mento das crianças, fazendo com que estas experimentem momentos prazerosos.  Após 
cada atendimento, os graduandos da UNESP fizeram os registros dos dados e impressões 
em um site. Tais registros foram acessados pelo coordenador do projeto e utilizados para 
as supervisões e reuniões posteriores. Cada criança fora atendida uma vez por semana, 
com a duração de 50 minutos, entre os meses de abril a novembro de 2009. O período de 
realização do projeto, conforme definido nas normas do Núcleo de Ensino da UNESP, 
englobou os meses de março a dezembro de 2009.

Com relação aos possíveis participantes, já no início do trabalho eles foram esclareci-
dos a respeito dos objetivos almejados, tendo liberdade de participar ou não. Aos pais que 
se interessaram em participar, fora esclarecido que os dados obtidos serão mantidos sob 
sigilo e, no caso de serem divulgados em eventos, seriam utilizados nomes fictícios. Todos 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
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4. Resultados
Com relação às intervenções, 17 crianças foram atendidas: quatro delas por duas bol-

sistas do Núcleo de Ensino; 11 crianças por nove estagiários que não dispuseram de bolsa 
e duas crianças por uma bolsista BAE. Esse total se divide da seguinte forma: 12 crianças 
agressivas e cinco tímidas. Tais crianças foram atendidas uma vez por semana, durante 50 
minutos, aproximadamente. Participaram ainda doze professores, sendo estes do pré I, pré 
II e 1º ano, dos períodos da manhã e tarde, e treze pais, juntamente com a coordenadora 
pedagógica e a diretora da escola. 

A coordenadora do projeto e os psicólogos  realizaram o acompanhamento dos traba-
lhos realizados com as 17 crianças, 12 professores e 13 pais. A fonoaudióloga e a psicope-
dagoga ofereceram grupo de estudos e curso de extensão aos graduandos, cujas temáticas 
envolveram o desenvolvimento emocional da criança. A psicóloga (colaboradora externa) 
atuou, ainda, nas reuniões do grupo de estudo, liderado pela coordenadora do projeto.

Por meio de entrevistas  -  tanto com relação àquelas relativas aos pais como as dos 
professores - , observações realizadas pelos estagiários, intervenções e dados fornecidos 
pela escola, pode-se esboçar, ainda que preliminarmente, um perfil das crianças tidas como 
agressivas atendidas no projeto: 1- as idades variam entre quatro e seis anos; 2- há um 
predomínio de crianças do sexo masculino; 3- as crianças permanecem, em média, meio 
período na escola; 4- moram com, pelo menos, o pai ou a mãe e outros parentes como 
avós, tios e primos; 5- não apresentam relações satisfatórias com os colegas e professores, 
mostrando-se “briguentos3”, “arteiros”, “sem regras”, “sem limites”, desobedientes, “pegam 
coisas dos outros escondidos”, ‘muito carentes”, “choram quando são contrariados ou bri-
gam”, “batem”, “emburrados”, “se acham donos da sala”, “ciumentos”, “competitivos”; “re-
beldes”. Quase sempre as demais  crianças da sala de aula conversam muito pouco com 
essas crianças, pois, “até quando brincam, as brigas são constantes”. 

Com relação à questão da aprendizagem tais crianças apresentam as seguintes carac-
terísticas: dificuldades de concentração, distração, “não são caprichosas”, “choram quando 
não conseguem fazer a lição”, apresentam desempenhos tidos como “razoável” ou “com 
muita dificuldade”, “atrapalham a aula”, “fazem o que dá na cabeça”, “super estressado”, 
“muda de humor”, ”insistente”, além de “agitação e nervosismo”.

No que se refere à dinâmica familiar as crianças demonstram sentir falta de seus pais 
que, em sua maioria, trabalham o dia todo, moram em outra cidade, viajam ou mesmo 
encontram-se privados de sua liberdade. Há crianças que não conhecem os pais. O aspecto 
comum, nesse caso, é o fato de passarem pouco tempo com os pais e tal tempo não ser de 

3  Os termos colocados entre aspas referem-se literalmente às falas dos pais e professores.
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boa qualidade, além de se sentirem rejeitados por vários motivos. 

As crianças estudadas não ficam doentes com muita freqüência; quando fazem alguma 
queixa é com relação a resfriados, dores de cabeça e alergias que, embora não ocorram sem-
pre, podem ser relacionadas a sintomas que encaminham a conflitos internos. Um fato recor-
rente é que a maior parte delas passou, ou tem passado, fatos que as fizeram ou fazem sofrer. 

Com relação aos atendimentos, de maneira geral, sempre se mostraram receptivas ao 
trabalho, assim como afirmam as estagiárias: 

“No decorrer desses atendimentos, percebo que nem sempre a criança que tem características 
agressivas, apresente tais traços com os estagiários durante o processo da brincadeira. Aos poucos 
vamos criando certos vínculos que tornam a criança mais próxima de nós e dá-nos também a 
responsabilidade de não falhar com essa criança”. (estagiária G.)

“No primeiro atendimento, fui buscá-lo na sala de aula e fui muito bem recebida, convidei-o 
para brincar e prontamente aceitou”. (estagiária A.)

Com relação aos brinquedos utilizados durante os atendimentos, as crianças mostra-
vam maior interesse por animais de plástico em miniatura, bonecas, bonecos de super he-
rói (Batman e Homem Aranha) e brinquedos de montar as peças. Os animais sempre par-
ticipavam de brigas, de ataques, de mordidas, ferindo-se uns aos outros e aos bonecos, que 
normalmente representavam as pessoas ou situações que provocavam conflitos às crianças. 
Também utilizaram espadas e facas (do conjunto de panelinhas) para atingir, brincando, 
as estagiárias e bonecos e/ou animais. As estagiárias sempre eram convidadas a fazer parte 
das brincadeiras, freqüentemente as crianças brincavam com estas “de morrer”, de “tomar 
veneno” e outras brincadeiras congêneres. Há que se ressaltar, nesta mesma linha, o fato de 
quebrarem muitos bonecos de super herói.

Questões de ordem sexual apareciam também nas brincadeiras. As crianças simulavam 
encontros íntimos de maneira sutil e, por meio disso, apontavam dados que remetiam à sua 
própria vida sexual. Apresentavam algumas características comuns durante as brincadei-
ras: angústias decorrentes do Complexo de Édipo, concepções sobre si mesmas com base 
em valores ou como são vistas/tratadas pelos cuidadores, conflitos com irmãos, conflitos 
com a chegada de novos irmãos, angústia pela separação dos pais ou ausência dos mesmos.   

Durante as brincadeiras as crianças não só externalizaram seus conflitos e preocupações 
como tiveram a possibilidade de compreendê-los e elaborá-los tendo em vista o fato de 
que certos desejos podem ser manifestados e consumados. Além disso elas  se envolviam 
com as estagiárias, sentindo liberdade para conversar, falar o que pensavam sobre sua vida, 
exporem seus medos e insatisfações. Muitas delas não queriam voltar para a sala de aula, 
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exigindo do estagiário habilidade para conseguir convence-las: “semana que vem eu volto 
para brincar com você”, “vou guardar os brinquedos e quando você voltar, eles estarão 
aqui”. As crianças, por sua vez, chegavam a duvidar do que as estagiárias diziam: “eu sei 
que você não vai voltar”.

Provavelmente os conflitos que as crianças demonstram estejam influenciando em suas 
dificuldades de relacionamento verificadas em sala de aula, visto que as crianças costumam 
expressar seus sentimentos a pessoas diversas como substituição à pessoa que original-
mente faz parte do conflito. É comum, nesses casos, que o professor seja tratado com 
hostilidade ou carinho pelos alunos, num processo denominado transferência. Por isso há 
a necessidade de aprofundamento nas experiências do brincar das crianças atendidas e no 
contato com pais e professores, para que se possa auxilia-las ainda mais em sua passagem 
pelos seus conflitos, fazendo com que tenham possibilidade de construir relações estáveis 
com os colegas e professores. 

Quanto às crianças consideradas extremamente tímidas, obteve-se o seguinte perfil: 
1- as idades variam entre quatro e cinco anos; 2- há um predomínio de crianças do sexo 
masculino; 3- as crianças permanecem, em média, meio período na escola; 4- moram com 
os pais ou com os avós; 5- com colegas e professoras mostram-se “passivos”, “interagem 
pouco”, “falam pouco”, “não participam da aula”, “são bem aceitas pelo grupo”, “não se en-
volvem em confusão ou brigas”, ”tem vínculo maior com alguns coleguinhas”, “quase não 
sorriem”, “quando sorriem é bastante discreto”, “fala baixo”, “é tranquila”; “não apresenta 
atos agressivos para com outras crianças”, “não demonstra sentimento de raiva, de ficarem 
bravas ou contrariadas”, são “distantes” e “carinhosas”, “choram à toa”, brigam às vezes 
apenas, se “isolam” até dos amigos. 

Com relação à questão da aprendizagem, tais crianças apresentam dificuldades mais 
relacionadas à participação em sala de aula, de ritmo em relação aos outros; há uma relativa 
dificuldade em aprender, na visão dos professores.

 No que se refere à dinâmica familiar, em geral, as crianças demonstravam sentir falta 
de seus pais que, em sua maioria, trabalhavam ou encontravam-se privados de sua liberda-
de. O aspecto comum às crianças agressivas, nesse caso, é o fato de passarem pouco tempo 
com os pais ou nunca vê-los, além do fato de se sentirem rejeitados por diversos motivos, 
que não serão explicitados neste trabalho tendo em vista preservar as histórias pessoais. 

As crianças estudadas não ficavam doentes com freqüência; quando faziam alguma 
queixa era com relação a dores de cabeça.  Um fato recorrente é que a maior parte delas 
passou, ou tem passado, fatos que as fizeram ou as fazem sofrer, notadamente a ausência 
permanente dos pais. 
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Com relação aos atendimentos, de maneira geral, sempre se mostraram receptivas ao 
trabalho, porém levam mais tempo para obter confiança nos estagiários, mostrando-se 
“desconfiadas”. Na interação com os brinquedos, no início, algumas não utilizavam o pe-
ríodo da intervenção completo, pediam para sair antes. Depois, houve casos de a criança 
nem querer brincar, apenas se sentava ao lado da estagiária e contava sobre sua vida, seus 
problemas, fazia queixas. Quando estavam brincando não queriam encerrar a atividade, 
mas voltavam à sala de aula sem reclamar.

As crianças, durante as intervenções, tinham preferência pelos animais de plástico, bo-
necos de super herói, bonecas e brinquedos “de casinha”. Além de manifestarem o desejo 
de serem fortes, corajosos e destemidos como os super heróis, já que passavam por ansie-
dades e que precisavam ser “fortes” para suportá-las. Tais ansiedades estavam relaciona-
das a:  nascimento de irmãos gêmeos, medos de uma série de coisas em decorrência dos 
nascimentos, medo do escuro, insegurança, medo dos irmãos, ressentimento com os pais, 
o desejo de ter brinquedos, o abandono dos pais, o desejo de ter uma família. Além disso 
ressalta-se a questão de haver certa fragilidade na auto-estima.

Questões de ordem sexual apareciam também nas brincadeiras. As crianças simulavam 
encontros íntimos de maneira explícita e, por meio disso, apontavam dados que remetem 
à sua própria vida sexual e, possivelmente a de seus pais. Apresentavam algumas caracte-
rísticas comuns às crianças agressivas durante as brincadeiras: curiosidade diante do sexo, 
angústias decorrentes do Complexo de Édipo, concepções sobre si mesmas com base em 
como são tratadas pelos cuidadores, conflitos com os irmãos, conflitos com a chegada de 
novos irmãos.   

Considerações Finais
A respeito do impacto do projeto sobre as relações sociais e aprendizagem das crianças, 

excessivamente tímidas e também daquelas tidas como agressivas, isto dependeu muito 
das condições internas destas. Em entrevistas realizadas pelos estagiários o projeto tem 
sido bem avaliado pelos professores envolvidos, que manifestam interesse na continuidade 
do mesmo. 

Afirmam os professores que as crianças tem estado mais alegres, tranquilas e mais 
comprometidas com a realização das atividades em sala de aula, demonstrado melhora 
em vários aspectos: “as crianças se desenvolveram bastante, já estão melhor”; “estão mais tran-
qüilas e alegres”; “demonstram preocupação em fazer as tarefas”; “demonstram compromisso em 
fazer as tarefas”; “parou de sumir as coisas”; “agora (fulano) tem um bom relacionamento: antes 
tudo era culpa dele”; “melhorou com relação às regras”; “quando voltam dos atendimentos ficam 
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quietas, parece que extravasaram, sentam, fazem a lição, se comportam”, “está mais tranqüilo”, 
“melhorou em tudo”; “está mais sociável, as crianças conversam bastante com ele, antes não”; 
“percebeu que tem que tratar as crianças com carinho”; “ fazem a lição”; “dá atenção [às pessoas]”; 
“tiveram grande melhora, assimilam melhor”; “procuram obedecer”; “(fulano) nunca mais pegou 
nada, tem interesse”; “houve melhora em comportamento, obedecem mais, melhorou a parte da 
agressividade e atenção à lousa” .

As crianças comentam sobre as atividades realizadas nos atendimentos com os profes-
sores e em casa, afirmado gostarem destas. Houve uma mãe que disse que o filho gosta 
das conversas que tem com a estagiária. As professoras reconheceram a importância do 
trabalho realizado e solicitaram a sua continuidade. 

A direção da escola envolvida tem apoiado e colaborado amplamente na realização do 
trabalho. O grupo está bastante empolgado, coeso e satisfeito com a experiência e está 
estudando muito para aperfeiçoar o trabalho proposto.

O projeto é interessante, também, pois além de colaborar nas relações interpessoais na 
escola, tornando o ambiente de sala de aula mais propício ao processo de ensino-apren-
dizagem, envolve também um trabalho preventivo: o quanto antes se puder auxiliar essas 
crianças mais elas terão condições de se organizarem emocionalmente, de forma a inibir a 
criação de patologias futuras e atos delinqüentes, à guisa de exemplo.
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“Tia, Nós Vamos Brincar no Parque Hoje?”– 

Infância e Escola para Crianças do Ensino 

Fundamental de Nove Anos

 Bruna Tadeusa Genaro MARTINS1

   Gabriella Garcia MOURA2

Iraíde Marques de Freitas BARREIRO3

      Karine Inae Moreira Peretto4

Resumo: Esta pesquisa investiga se a ampliação do ensino fundamental cons-
titui-se em ganhos para as crianças, em uma cidade do estado de São 
Paulo, em duas frentes: a) em relação à implantação do EF de 9 de 
anos e como o brincar e o lúdico são (des)valorizados no 1º ano; b) 
como as crianças do 1º ano sentem e expressam a transição da edu-
cação infantil para o ensino fundamental. Para esta etapa, as crianças 
matriculadas no 1º ano de três escolas se expressaram por meio de de-
senhos, conjugados à oralidade, que representaram dois momentos: a 
escola na educação infantil e a escola no ensino fundamental. Os dese-
nhos foram divididos em duas grandes categorias, que denominamos 
espaço informal (o da EI, das brincadeiras) e espaço formal (o do EF, 
do aprender). Foram realizadas entrevistas com os agentes executores 
da política vinculados à Secretaria Municipal da Educação e das três 
escolas, com a diretora, vice diretora e/ou coordenadora pedagógica 
e as professoras que ministram aula no 1º ano. Para estas, o brincar 
e o lúdico perderam espaço para uma educação mais instrucional. As 
análises indicam que a EI e o EF nem sempre foram representados 
pelas crianças de modo estanques nos desenhos. Indicam, ainda, que 
a incorporação do lúdico e do brincar no EF depende de uma melhor 
formação inicial de professores, em que se contemple a infância, para 
uma melhor integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, 
cognitivo, lingüístico e social da criança, além da formação continuada.

Palavras-chave: políticas educacionais, ensino fundamental de 9 anos, educação infan-
til, lúdico, brincar.

1  Bolsista do Núcleo de Ensino e aluna do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências e Letras de Assis – UNESP.

2  Bolsista do Núcleo de Ensino e aluna do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências e Letras de Assis – UNESP.

3  Orientadora do trabalho e Professora no Departamento de Educação da Faculdade de Ciências e Letras de Assis – UNESP.

4  Bolsista do Núcleo de Ensino e aluna do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências e Letras de Assis – UNESP.
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A Lei 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 (LDB) prevê a ampliação do Ensino Fun-
damental para nove anos, com início aos seis anos de idade. Em janeiro de 2001 a Lei nº 
10.172 aprovou o Plano Nacional de Educação – PNE (2001 – 2011), no qual o projeto 
de ampliação tornou-se uma meta da educação nacional. A duração do Ensino Funda-
mental (EF) foi ampliada, efetivamente, de oito para nove anos com matrícula obrigatória 
aos seis anos pela Lei nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006. O programa prevê que aos seis 
anos de idade a criança esteja no 1º ano do ensino fundamental e conclua esta primeira 
fase aos 14 anos, ou seja o 9º ano do ensino funadamental. Os estados e municípios têm 
prazo para implantá-lo até 2010.

A adesão ao novo modelo implica repensar as séries anteriores e posteriores ao 1º ano e 
não somente ele próprio, em relação aos conhecimentos, habilidades e conteúdos, adapta-
ções, que não se restringem somente a conteúdo, mas deve ter um olhar diferencial à escola 
e às crianças pequenas (com seis anos de idade), especialmente em relação ao brincar e ao 
lúdico. 

A aspiração da política é garantir que todas as crianças com seis anos de idade estejam 
inclusas no convívio escolar, permanecendo mais tempo na escola e, conseqüentemente, 
gerando menor vulnerabilidade a situações de risco. Com isso espera-se que haja um salto 
na qualidade da educação e da aprendizagem das crianças. (MEC, 2004, p.14).

Ao formular as orientações para implantar o EF de 9 anos o MEC alerta que “[...] não 
se trata de transferir para as crianças de seis anos os conteúdos e atividades da tradicional 
primeira série, mas de conceber uma nova estrutura de organização dos conteúdos em um 
Ensino Fundamental de nove anos, considerando o perfil dos alunos” (BRASIL, 2004 p. 
17). Isso exige maiores reflexões, discussões, melhor compreensão e aprofundamento das 
concepções de infância, das dimensões do desenvolvimento humano e psicológico e do 
lúdico como uma atividade enriquecedora na educação de crianças. 

Para tanto, os formuladores da política lembram que alguns elementos constantes nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil poderão norteador a elabora-
ção da Proposta Pedagógica do Ensino Fundamental que incorporará as crianças de seis 
anos; “as propostas pedagógicas [...] devem promover em suas práticas de educação e cui-
dados a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo, lingüístico e 
sociais da criança”; “[...] cuidado e educação se realizam de modo prazeroso, lúdico”; “[...] 
as estratégias pedagógicas devem evitar a monotonia, o exagero de atividades acadêmicas 
ou de disciplinamento estéril” (BRASIL, 2004, p. 16).

O principal questionamento que se faz, em relação ao EF de 9 anos, é se esta mudan-
ça constitui-se em ganho para a educação infantil (EI), ou se é mais uma adequação de 
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cunho político-econômico. Conforme Gorni (2007), tais reformas tanto podem significar 
uma tendência positiva ao aprimoramento do processo educacional em desenvolvimento, 
quanto apenas a inclusão de uma ação pontual de cunho político sem interferir na quali-
dade da educação ofertada, suprimindo uma etapa da educação infantil.

Acrescenta-se, ainda, que a materialização de uma política nem sempre está assegu-
rada na sua proposição. Diversos fatores culturais e históricos vão construindo processos 
diferenciados de representações que interferem nos processos de aceitação, de rejeição e 
de incorporação das mudanças por parte de uma dada sociedade. Portanto, as escolhas das 
ações adotadas para a concretização de uma política são determinantes para o seu sucesso 
ou fracasso (HÖFLING, 2001).

As especificidades existentes na EI e do EF, com destaque para o 1º ano indicam que 
para a materialidade dessa política não basta oferecer somente o acesso, mas é preciso 
intervir no processo de qualificação da educação oferecida na formação dos professores, 
na proposta pedagógica das escolas, na organização dos espaços físicos, na diversidade de 
materiais didáticos e em avaliações contínuas.

A preocupação com estas questões levou-nos a pesquisar se o ensino fundamental de 9 
anos constitui-se, efetivamente, em ganhos ou não para as crianças em duas frentes: a) em 
relação à implantação do EF de 9 de anos e como o brincar e o lúdico são (des)valorizados 
no 1º ano; b) como as crianças do 1º ano vêem, sentem e expressam a transição da educa-
ção infantil para o ensino fundamental, por meio de desenhos. 

O Valor do Brincar
Estudiosos da infância (PIAGET, 1976; VYGOTSKY, 1989; OLIVEIRA, 2000; 

KISHIMITO, 1999; KLEIN 1985; ABERASTURY, 1972), destacam a relevância do 
brincar no processo de desenvolvimento e socialização da criança, relacionado à educação.

Piaget (1976), por exemplo, ao estudar o pensamento da criança mostra a importância 
do brincar em vários períodos do desenvolvimento infantil. Segundo ele, a criança inicia 
a brincadeira por meio do próprio corpo, já que no primeiro ano de vida não consegue 
representar os objetos externos. Mais tarde, com o aparecimento das imagens mentais, 
da função simbólica e da linguagem, a conduta da criança modifica-se; surge o pensa-
mento propriamente dito e o início da compreensão dos signos, possibilitando à criança 
o jogo simbólico, a imaginação e a imitação, nos quais ela revive prazeres e/ou conflitos 
elaborando-os, compensando-os e completando a realidade por meio da ficção. O brincar 
nesse nível, baseado na cooperação e na compreensão das regras explícitas, possibilita à 
criança uma construção progressiva de sua autonomia, socialização e afetividade. Para 
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Piaget (1976) o brincar constitui-se expressão e condição para o desenvolvimento infantil, 
já que as crianças quando jogam assimilam, acomodam e podem interferir na realidade.

Vygotsky (1989) trata de um brincar específico: o de “faz-de-conta”. Para ele os desejos 
não realizáveis podem ser alcançados pelo mundo imaginário, por meio do brinquedo. 
Além disso, a brincadeira tem a função de transmitir conhecimentos sobre a estrutura 
social e os tipos de relações valorizadas por uma cultura específica. O brinquedo cria na 
criança uma nova forma de desejo. Ensina-a a desejar, relacionando seus desejos a um eu 
fictício ao seu papel no jogo e nas regras (VYGOTSKY, 1989). 

Oliveira (2000) trata o brincar como condição necessária para o desenvolvimento sau-
dável da criança, na medida em que expressa o modo como ela organiza sua realidade além 
de introduzi-la no universo sócio-histórico-cultural.

[...] é brincando que a criança se humaniza aprendendo a conciliar de 

forma efetiva a afirmação de si mesma à criação de vínculos afetivos 

duradouros. [...] o brincar abre caminho e embasa o processo de ensino/

aprendizagem favorecendo a construção da reflexão, da autonomia e da 

criatividade (p. 7-8).

Para Kishimoto (1998) o jogo desempenha um papel fundamental na constituição das 
representações mentais infantis, vinculado ao desenvolvimento da criança, já que o brincar 
é um elemento essencial para o equilíbrio emocional. Como a infância, o brincar também 
se insere no processo de mudanças históricas. Nos dias atuais, a valorização das imagens 
veiculadas pela televisão, as novas tecnologias e os brinquedos eletrônicos têm gerado um 
impacto maior de estímulos impostos pela sociedade de consumo, modificando o repertó-
rio das brincadeiras infantis. 

Com a tecnologia moderna, muitos aspectos importantes para o desenvolvimento glo-
bal da criança vêm se perdendo. A industrialização e a urbanização promoveram diminui-
ção de espaços apropriados para o brincar, desencadeando o esquecimento de brincadeiras 
e conseqüentemente o desaparecimento do acervo cultural da infância.

A proposta do EF de 9 anos também antecipa o confronto da criança com diversas 
situações estressantes e frustradoras, como provas, avaliações, dificuldades de aprendiza-
gem, entre outros desafios que exigem uma maturidade emocional. O aceleramento do 
crescimento intelectual nem sempre acompanha o desenvolvimento emocional da criança 
que deve ter seu tempo para crescer, para se desenvolver e para aprender. 
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A pesquisa: “tia, nós vamos brincar no parque hoje?””

A pesquisa foi realizada em três escolas municipais no interior do estado de São Paulo, 
no oeste paulista. Para uma melhor compreensão de como ocorreu o processo de implan-
tação do EF de 9 anos na cidade foi entrevistado o Secretário Municipal da Educação e as 
orientadoras pedagógicas da secretaria. Nas escolas as entrevistamos as diretoras, coorde-
nadoras pedagógicas e as professoras do 1º ano.

A investigação sobre a ampliação do ensino fundamental ocorreu em duas frentes de 
trabalho: a) em relação à implantação do EF de 9 de anos e como o brincar e o lúdico 
são (des)valorizados no 1º ano; b) como as crianças do 1º ano vêem, sentem e expressam 
a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Para esta etapa, as crianças 
matriculadas no 1º ano de três escolas, no interior paulista, se expressaram por meio de 
desenhos, conjugados à oralidade, que representaram dois momentos: a o momento na 
educação infantil e o momento no ensino fundamental.

As observações realizadas na sala de aula objetivaram conhecer melhor a realidade es-
colar e o funcionamento do 1º ano do EF nas EMEIFs. Tais observações e contatos com 
as crianças constituíram-se, ainda, em caminhos de aproximação com elas de modo que 
as mesmas pudessem rememorar, espontaneamente, por meio de desenhos o processo de 
transição da escola na EI e no EF. Os desenhos foram produzidos pelas crianças na sala 
de aula, no segundo semestre de 2009, após seis meses de atividades no EF, por se supor 
que, decorrido este prazo, as crianças já pudessem expressar suas representações acerca da 
escola atual, ou seja, o 1º ano do EF.

A pesquisa desenvolveu um estudo com crianças e não sobre crianças, como afirma Cor-
saro (1997 apud DELGADO & MULLER, 2003), na medida em que enquanto seres 
sociais ao mesmo tempo em que vivenciam e transformam a realidade, são constituídos 
historicamente, capazes de criar e modificar culturas. Portanto, os desenhos foram esco-
lhidos como instrumentos metodológicos por se entender que são capazes de expressar e 
captar as percepções das crianças, principalmente quando acompanhado das falas que as 
crianças empregam, enquanto os produzem. “O desenho e a oralidade são compreendidos 
como reveladores de olhares e concepções dos pequenos e pequenas sobre seu contexto 
social, histórico e cultural, pensados, vividos e desejados” (GABBI, 2009, p. 71).

As análises indicam que a implementação do EF de 9 anos no município se iguala à 
grande maioria dos demais municípios da União, com mudanças e adequações parciais. 
Neste município o EF de 9 anos foi implantado em 2006 e realizamos as entrevistas 
em 2008. Segundo os entrevistados da Secretaria da Educação foram feitas adequações 
estruturais, contratação de professores e formação docente por meio de seminários e 
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reuniões para elaboração das novas matrizes curriculares para o 1º ano. No entanto, para 
as professoras, seria importante que se esta formação tivesse sido mais longa e profunda 
a fim de oferecer-lhes melhor respaldo formativo, já que de um ano para outro foi insti-
tuído o 1º ano.

Ainda que os profissionais da educação tenham recebido as mesmas orientações para a 
implantação do EF de 9 anos nesta cidade, verificamos que há diversidade entre as escolas, 
como, melhores adequações do mobiliário na sala de aula, espaço externo mais adequado 
para recreação, maior ou menor rigidez na manutenção das crianças na sala de aula e na 
mobilidade delas em sala e, por conseguinte, o quanto e como o brincar e o lúdico são ou 
não (des)valorizados pelas professoras.

Há escola em que as crianças sentam em carteiras enfileiradas o que dificulta a mobili-
dade delas no interior da sala, além de possuírem altura incompatível para o tamanho das 
crianças; em outras escolas a organização dos móveis e o espaço são mais adequados. As 
crianças sentam em grupo em torno de mesinhas com cadeirinhas, o que permite maior 
interação entre elas, troca de experiência, além da professora ter a permissão para trabalhar 
com as crianças, extra sala de aula, na sombra de árvores, por exemplo, ao contrário da-
quelas que são orientadas a ministrar aulas somente no interior da sala. Certamente estes 
fatores interferem no processo de adaptação das crianças. As professoras reconhecem que 
as crianças ressentiram a mudança: 

As crianças demoram em se acostumar que não estão no infantil e que-

rem tanque de areia, parquinho, não querem ficar sentadas, não querem 

escrever. O próprio mobiliário da sala é diferente: no infantil tem a mesi-

nha com quatro cadeiras; no fundamental é a carteira e a cadeira. Então 

é muito diferente; no infantil tem três horas e meia, no fundamental são 

cinco horas. Então é uma mudança drástica sim. O Infantil tem recre-

ação, parque, tanque de areia, música, brincadeiras. E no fundamental 

não tem nada disso. “Agora são cinco horas sentadinhos”, complementa 

outra professora. 

A forma como o conteúdo é cobrado das crianças também é mencionado por uma das 
professoras:

Agora se aplica provas; no infantil não tinha isso, é outro ponto diferente. 

A orientação da direção é que não utilize apenas da prova para fazer a 
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avaliação e utilizar outros instrumentos. Tem dois ou três dias que se 

aplicam provas, as crianças podem até sair mais cedo em razão disso. O 

aluno faz provas de matemática e português; algumas professoras divi-

dem o conteúdo em história e geografia e em outras disciplinas. 

Para as professoras a centralidade no conteúdo em detrimento do lúdico e do brincar 
deve-se à necessidade de responder satisfatoriamente aos instrumentos avaliativos. Embo-
ra seja definido que se tenha dois anos para se alfabetizar as crianças, as avaliações acabam 
por exigir resultados mais objetivos, alinhados com os indicadores mais gerais de avaliação, 
em que se acredita sejam determinantes da qualidade e melhoria da educação.

A ruptura entre o aprender e o lúdico já trás distorções históricas que têm marcado 
nosso olhar e práticas no cotidiano escolar. Atualmente o lúdico e o brincar, no imagi-
nário da escola são postos a cargo da educação física, o que indica uma necessidade de se 
repensar a formação de professores, romper com a cultura de que o espaço da escola é o 
espaço da instrução e incorporar a ludicidade, como favorecedora do desenvolvimento e 
da aprendizagem saudável da criança. 

Se por um lado as professoras reconhecem as mudanças bruscas entre a EI e o EF, 
por outro, e, até mesmo devido a formação inicial recebida, sentem dificuldades para 
oferecer outra forma de ensinar que incorpore o lúdico e o brincar, que são delegados 
a outros espaços, como a aula de educação física. Desta forma se cria uma cisão entre 
a escola que serve essencialmente à “educação” e a que comporta o lúdico e o brincar. 
Afirmam, ainda, que a grade curricular do 1º ano do EF exclui tais atividades e prioriza 
a educação instrucional. Estas orientações reforçam a idéia de que o brincar deve se res-
tringir apenas a espaços, que não o da sala de aula, e mostra o quanto ele está ausente da 
proposta pedagógica que incorpora o lúdico como eixo de trabalho na educação infantil 
(KISHIMOTO, 2001).

A compreensão de que a escola se destina à “educação”, e que a sala de aula não com-
porta o brincar e a ludicidade, indica a direção atual na modernidade de que lugar da 
infância é na escola. Essa concepção traz historicamente implícita uma vertente ideológica 
clara: a escola deve ser apenas instrucional e voltada para o ensino de disciplinas clássicas. 
Pode-se dizer que esta dissociação entre o tempo da escola que brinca e o tempo da escola 
que aprende está presente nos desenhos das crianças, possivelmente numa contraposição 
do desejo entre o elas perderam e das responsabilidades do presente, como veremos.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

252
C

ap.1 • Práticas Ped
ag

óg
icas no C

ontexto Escolar e Social

Infância e escola vistas pelas crianças
Entre tantos desenhos coloridos não está sendo fácil desvendar o universo infantil na 

busca de se aproximar ao máximo do que estas crianças sentem e expressam acerca da 
escola que freqüentam nesse processo de transição da EI para o EF, aos seis anos de idade. 
Depois de muito olhar os desenhos optamos por dividi-los em duas grandes categorias, 
denominadas de: espaço informal (da EI, das brincadeiras) e espaço formal (de EF, do apren-
der). Nem sempre estes espaços são representados distintamente nos dois momentos em 
que as crianças foram solicitadas a desenhar a escola na EI e no EF. 

Há crianças que organizam as duas situações em um único desenho, o que pode revelar 
que esta passagem não é estanque para as crianças, como é percebida pelos adultos. Ou 
ainda que, mesmo sentindo a dureza destas modificações as crianças incorporam a quadra, 
a bola, o balanço no espaço do EF como forma de aliviar suas tensões pelas perdas ou 
porque, diferente dos adultos, manifestam desejos sem passar pelos crivos do certo/errado, 
adequado/inadequado. Devido a estas constatações optamos por analisar os desenhos de 
uma mesma criança nas duas situações, ou seja, ao representar a EI e, num segundo mo-
mento o EF. 

Pode-se observar que no desenho da figura 1, o espaço informal da EI, é representado 
pela criança A por meio de cores fortes, quando comparado com o desenho da figura 2, do 
espaço formal do EF, também realizado pela criança A. Conforme sua fala, no desenho da 
EI ela se auto retratou na escola, brincando com suas coleguinhas. Na segunda situação, 
também com as coleguinhas, mas já na escola de EF, sentada em carteiras enfileiradas. 
Os rabiscos e o “mau” acabamento deste desenho, quando comparado ao primeiro da EI, 
com um coração pintado em vermelho, com espaços bem preenchidos, de forte colorido, 
poderia indicar certa impaciência em relação ao “bom” acabamento da escola do EF e a 
preferência da criança pela escola da EI.

Diferentemente dos desenhos apresentados nas figuras 1 e 2, em que a criança A 
retratou de modo separado a escola de EI e do EF, a criança B, na figura 3 aliou as duas 
situações e escolas. A criança B faltou à aula no dia em que as demais fizeram os dese-
nhos sobre a EI. Este desenho foi escolhido por representar de modo rico e detalhado 
o espaço formal do EF, aliado ao brincar. É possível observarmos a escola “dentro” de 
um coração, o que pode ser indicativo de que esta criança goste da escola. Há ainda as 
letras do alfabeto, a lousa (na cor verde) com o cabeçalho e crianças sentadas em cartei-
ras enfileiradas. Este desenho pode revelar ainda, o nível de escolaridade e aprendizado 
desta criança em relação à alfabetização, ao mesmo tempo em que explicita o quanto 
incorporou, em suas representações, a cultura escolar, o modo de ser e de estar na escola 
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disciplinar. Do lado de fora da escola encontram-se os balanços que representam a des-
contração, a brincadeira. 

Os demais desenhos coletados mantêm as características destes apresentados aqui. Ou 
seja, os dois momentos de vivencia das crianças na EI e no EF são retratados em sepa-
rados, e em outros desenhos, as duas situações aparecem integradas. Quando aliamos a 
fala das professoras de que agora as crianças ficam “cinco horas sentadinhas”, ao desenho 
das crianças que representam a escola do EF com as crianças sentadas enfileiradas, cabe 
indagar. O ensino fundamental de 9 anos foi implantado adequadamente? Como pensar 
e propor uma educação que se diferencie e avance em relação à cultura escolar existente 
hoje? Como formar futuros profissionais da educação que concebam a sala de aula para 
além de carteiras enfileiradas? É importante nos valermos das reflexões de Merleau-Ponty, 
de como a criança é vista na educação; “a criança imaginária é a imagem que o adulto faz 
da criança, é esse espelho em que o adulto projeta o que acreditamos que ela seja” (MER-
LEAU-PONTY, 1990, p. 97, apud FERNANDES, 1997, p. 65). Nessa perspectiva, edu-
car já não é a arte de cultivar as paixões de modo que, dosadas, possam auxiliar os homens, 
mas é declarar guerra, sem tréguas, contra as paixões. Trata-se tão somente de inscrever na 
subjetividade da criança elementos da moralidade (FERNANDES, 1997, p. 64).

Defendemos que a escola e professores precisam ter clareza da relevância em se aliar 
o brincar à educação. Nesse sentido, a formação inicial de professores deve possibilitar 
melhor compreensão das práticas institucionais e das ações praticas pelos profissionais da 
educação. Deve, ainda, contemplar um olhar para as peculiaridades da infância; a forma-
ção da criança não se dá apenas pela resolução e cumprimento de atividades, mas também 
pelas relações que estabelece com a própria escola. Pouco adianta a professora utilizar o 
brincar somente para cumprir uma atividade pedagógica, se não considerar a atividade e o 
universo infantil para compreender as necessidades da criança, favorecer a integração entre 
os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo, lingüístico e social da criança. 

A incorporação do lúdico e do brincar no ensino fundamental é tarefa árdua e criativa, 
outorgada aos executores de políticas, aos formadores de professores nas universidades e 
daqueles que estão no dia-dia na sala de aula. Constitui-se em desafio na construção de 
uma nova cultura escolar, na qual aprender e prazer deveriam caminhar juntos. Provavel-
mente, quando as crianças combinam parquinho e ensino fundamental também queiram 
nos dizer, que é possível uma escola para além da instrução e que o prazer pela descoberta 
deva perpassar todas as dimensões e níveis de ensino na escola. 
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Fig. 1: Criança A, ao representar a EI.

Fig. 2: Criança A, ao representar o EF.

Fig. 3: Criança B, ao representar o EF.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
“T

ia, N
ó

s Vam
o

s B
rincar no

 Parq
ue H

o
je?”...

255

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABERASTURY, A. A criança e seus jogos. Rio de Janeiro: Vozes, 1972.

BRASIL. Ampliação do Ensino Fundamental para nove anos: relatório do programa. Dispo-
nível em: http://www.oei.es/quipu/brasil/Relatoria_Prog_ens_fundamental.pdf (Acesso: 
10 fev. 2009).

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Ensino Fundamental de 
9 anos: orientações gerais. Brasília, DF, 2004.

BRASIL, 2005. Caderno de Orientações Gerais sobre o Ensino Fundamental de 9anos. Minis-
tério da Educação. Disponível em:http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/9anosgeral.
pdf> acessado em 22/junho/ 2006

CORSARO, W. A. Entrada no campo, aceitação e natureza da participação nos estudos 
etnográficos com crianças pequenas. Dossiê: Sociologia da Infância: pesquisa com crian-
ças. Revista Educação e Sociedade. v. 26, n. 91, p. 443-464, Campinas: CEDES, Mai./Ago., 
2005.

FERNANDES, H. R. Infância e modernidade: doença do olhar. In: GHIRARDELLI, 
P. Jr. Infância, escola e modernidade. São Paulo: Cortez; Curitiba: Universidade Federal do 
Paraná, 1997. p. 61-82.

GOBBI, M. Desenho infantil e oralidade: instrumentos para pesquisa com crianças pe-
quenas. In: GOULART, A. L.; DEMARTINE, Z. de B. F.; PRADO, P. D. (orgs.). Por 
uma cultura da infância: metodologias de pesquisa com crianças. 3ª Ed., Campinas, Auto-
res Associados, 2009. p. 69-92.

GORNI, D. A. P. Ensino Fundamental de 9 anos: estamos preparados para implantá-lo?. 
Ensaio: avaliações de políticas públicas educacionais. Rio de Janeiro, v. 15, n. 54, 2007.

KISHIMOTO, T. M.. Brinquedos e materiais pedagógicos nas escolas infantis. Educação 
e Pesquisa, São Paulo, v. 27, n. 2, jul./ 2001, p. 229-245.

HÖFLING, E. M. Estado e políticas (públicas) sociais. Cadernos Cedes, Campinas, ano 
XXI, n. 55, nov. 2001. p. 30-41.

KRAMER, S. As crianças de 0 a 6 anos nas políticas educacionais no Brasil: educação 
infantil e/é fundamental. Revista Educação e Sociedade, v.27 n.96, Campinas out/2006.

KLEIN, M. Inveja e gratidão e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Imago, 1975.

OLIVEIRA, V. B. (org.). O Brincar e a criança do nascimento aos seis anos. Petrópolis: Vozes, 
2000.

PIAGET, J. Seis Estudos de Psicologia. Rio de Janeiro: Forense, 1976.

VYGOTSKY, L. S. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1989.





Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
T

im
id

ez e A
g

ressivid
ad

e na E
d

ucação
 Infantil...

257

Timidez e Agressividade na 

Educação Infantil: Relatos de uma 

Experiência em Extensão e Pesquisa

Andréia Cristiane Silva Wiezzel1; 

Ana Célia Carlin Martineli2; 

Gislaine Aredes Soares dos Santos2

Resumo: Indagados sobre fatores que têm dificultado a prática pedagógica, 
frequentemente os professores se reportam a temas que envolvem 
dificuldades de relacionamento em sala de aula. Tendo em vista tal 
problemática, que de fato é relevante, já que as relações interpesso-
ais interferem no clima da sala de aula, muitas vezes, prejudicando a 
aprendizagem de um aluno ou da classe inteira, pensou-se num proje-
to dedicado às crianças que apresentam as dificuldades mais comuns, 
referentes à timidez excessiva e as condutas tidas como agressivas. Por 
meio de atividades lúdicas se ofereceu, às crianças envolvidas, oportu-
nidades que as auxiliaram na expressão de seus conflitos e na ameni-
zação das referidas dificuldades de relacionamento. Ao mesmo tempo, 
tais atividades lúdicas possibilitaram investigar de forma mais profun-
da os fenômenos da timidez excessiva e da agressividade infantis, de 
maneira a auxiliar pais e professores na lida com estas crianças.

Palavras-chave: Agressividade. Timidez. Atividade lúdica. Escola; Aprendizagem.

Introdução 
Problemas de relacionamento são comuns na maioria das escolas e normalmente aca-

bam causando problemas tanto ao professor, que não consegue desenvolver os conteúdos 
da forma desejada, como aos alunos, já que atrapalham o aprendizado e também difi-
cultam o desenvolvimento da sociabilidade, que também é uma das funções da escola e 
essencial para a vida em sociedade.

Por conta de tal problemática, trabalha-se por meio do projeto Contribuições às relações 
interpessoais e à dinâmica de sala de aula, com crianças da educação infantil e do primeiro 

1  Docente do Departamento de Educação da FCT-UNESP de Presidente Prudente-SP, junto à disciplina Psicologia 

da Educação.

2  Discentes do curso de Pedagogia da FCT-UNESP de Presidente Prudente-SP e bolsistas do Núcleo de Ensino.
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ano do ensino fundamental de uma escola pública do município de Presidente Prudente-
-SP. Na fase escolar as crianças passam por um aumento da sua sociabilidade, que antes se 
limitava as suas famílias, e essa vivência pode ser conflituosa para algumas delas. Dentre 
as dificuldades de relacionamento mais comuns citam-se a timidez excessiva e as condutas 
tidas como agressivas.

O brincar lúdico tem muita importância neste contexto, pois, por meio deste, as crian-
ças conseguem expor seus medos e angústias e até entendê-los, podendo, assim, diminuir o 
quadro de timidez e agressividade decorrentes. Enquanto elas brincam, acabam revivendo 
situações que as afligem, conseguindo, assim, melhor conviver com estas. A psicanálise se 
torna essencial no trabalho com as crianças, pois, através desta, são realizadas as análises 
das brincadeiras, sendo possível verificar as prováveis angústias das crianças atendidas e 
poder auxiliar os professores e pais no relacionamento com essas crianças.

 As análises das brincadeiras das crianças demonstram bem como a família pode inter-
ferir nas atitudes que elas apresentam enquanto brincam. Situações como gravidez da mãe 
ou a existência de problemas considerados mais sérios, como o pai que “pega” as coisas de 
casa para vender, podem causar angústias nas crianças. E essas transferem esses aconteci-
mentos para as suas brincadeiras, às vezes, somente para expor o que estão sentido, outras, 
para conseguir entender melhor estes sentimentos. A observação destes fatores demonstra 
a importância do projeto ora apresentado. 

Desta forma tem-se como objetivo nesse trabalho identificar, através de intervenção lú-
dica, os problemas de relacionamento que os alunos possuem no ambiente escolar e quais 
as principais causas que os levam a agir de determinado modo. De posse desses dados, vis-
lumbra-se auxiliar professores e pais para que estes possam lidar melhor com as crianças.

2. Metodologia
Utilizou-se, no projeto, o método psicanalítico para poder melhor compreender as ati-

tudes das crianças, utilizando-se principalmente a psicanálise infantil de Winnicott. A 
partir desse referencial é possível melhor compreender o desenvolvimento emocional das 
crianças, podendo-se identificar algumas das angústias que justifiquem suas dificuldades 
em manter uma relação social mais saudável na escola.

Foi utilizado o brincar como meio de intervenção, pois, segundo Aberastury (1992) 
desta maneira é possível que a criança expresse o que está sentindo, podendo, assim, de-
monstrar suas angústias e até entendê-las, deixando de se sentir mal com aquele problema 
que antes a afligia.
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Winnicott (2005) afirma que a atividade lúdica além de possibilitar a expressão e elabo-
ração de conflitos resulta em efeito terapêutico sem uma atividade terapêutica em sentido 
estrito. A atenção e disponibilidade das estagiárias enquanto acompanham as brincadeiras 
das crianças favorecem o efeito terapêutico. Com isso o autor amplia a concepção sobre 
o brincar e os seus benefícios sobre as crianças e aproxima a educação (em sua dimensão 
lúdica) da psicanálise.

 Desta forma, o brincar pode ser utilizado no cotidiano da educação infantil sem que 
o professor seja visto como terapeuta, pois esta não é sua função. Ainda assim, o educador 
pode utilizar conhecimentos advindos da psicanálise para melhor compreender o desen-
volvimento emocional de seus alunos e assim poder auxilia-los de maneira mais efetiva em 
suas expressões agressivas e/ou de timidez excessiva.

As crianças atendidas foram selecionadas pelas professoras e coordenadora pedagógica 
de uma escola de educação infantil de Presidente Prudente - SP, por apresentarem traços 
de timidez excessiva ou manifestarem agressividade em sala de aula. Após a seleção das 
crianças, ocorreu uma reunião entre os professores, pais, a coordenação da escola e a equipe 
do projeto, na qual todos os envolvidos tomaram ciência do projeto e assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido.

 Posteriormente, após breve convívio em sala de aula, as crianças eram convidadas, pelas 
estagiárias, a brincar, ao que aceitavam prontamente. Os encontros lúdicos ocorriam uma 
vez por semana, individualmente, na brinquedoteca da escola e tinham a duração aproxi-
mada de cinqüenta minutos. Os encontros iniciaram-se em agosto de 2009, porém, foram 
interrompidos em setembro do mesmo ano, devido ao fato de a escola ter cancelado as 
aulas por conta da gripe H1N1. Em outubro, os encontros foram retomados e terminaram 
em novembro do mesmo ano. No ano de 2010, o projeto terá continuidade.

Durante as intervenções foi oferecida às crianças uma caixa contendo vários tipos de 
brinquedos, selecionados previamente, de acordo com as orientações verificadas em Abe-
rastury (1992). Estas podiam escolher com o que brincar e de que forma brincar, sendo 
evitado fazer qualquer tipo de interferência, permitindo a elas expressarem suas angústias 
de forma livre. As crianças, muitas vezes, desejam mostrar-se:

Uma criança brincando pode querer tentar mostrar, pelo menos, uma 

parte tanto do interior como do exterior a pessoas escolhidas no meio 

ambiente. A brincadeira pode pretender “ser uma prova de fraqueza e 

probidade sobre a própria pessoa” tal como o vestir pode ser para um 

adulto. (WINNICOTT, 1982, p.164)  



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

260
C

ap.1 • Práticas Ped
ag

óg
icas no C

ontexto Escolar e Social

Todas as atitudes das crianças durante as brincadeiras foram observadas pelas estagiá-
rias que, ao término das atividades, registravam as ocorrências e impressões num aplicativo 
web (site) desenvolvido especialmente para o projeto. A coordenadora do projeto acessava 
os relatórios e, com base neles, fazia discussão dos casos das crianças com as estagiárias, 
bem como as orientava, em caso de necessidade. 

Para as análises de cada caso, foram utilizadas, também, como instrumentos de cole-
ta de dados, entrevistas com os professores e pais, além de conversas informais com os 
primeiros, para se acompanhar a situação das crianças durante o período de realização 
do projeto. Por meio da análise dos dados obtidos, tendo em conta as teorias psicanalíti-
cas infantis, sobretudo a de Winnicott, foi possível identificar algumas angússtias que as 
crianças atendidas possuíam.

A amostra foi composta por 17 crianças, das quais cinco eram tidas como excessi-
vamente tímidas e 12 como agressivas. Além das crianças, participaram 17 pais e 12 
professores. O motivo por terem participado 12 professores para 17 crianças é que cinco 
deles tiveram duas crianças de sua sala selecionadas, ao passo que os demais tiveram 
apenas uma criança.

As estagiárias, para ingressarem no projeto, passam por processo seletivo e, poste-
riormente, participam de grupos de estudos que envolvem teorias psicanalíticas infantis, 
oferecidos pela coordenadora do projeto e colaboradores internos e externos à univer-
sidade. Também, dispõem de reuniões individualizadas com a coordenadora do projeto 
para orientações. A coordenadora do projeto é responsável, ainda, pelas orientações aos 
professores e pais.

3. A Timidez na Educação Infantil
Com relação às crianças tímidas normalmente é, em sua entrada na escola, que a timi-

dez é notada com mais ênfase, pois as crianças, em contato com pessoas diferentes, podem 
se isolar por não conseguir, algumas vezes, estabelecer uma relação social satisfatória nem 
com a sua professora, com quem tem maior contato. 

Essas crianças, segundo Falcone (2000), são temperamentalmente nervosas e inibidas 
em novas situações, possuindo medo de serem avaliadas negativamente. Por isso, aca-
bam evitando situações que lhes causem desconforto, não transmitindo suas opiniões e se 
mantendo mais quietas que o restante da sala e quando se comunicam é com um grupo 
pequeno de colegas, com o qual mantém um contato maior.

Winnicott (1982) afirma que quando a timidez se torna excessiva, esta pode vir a 
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causar nervosismo nas crianças, que acabam se sentindo perseguidas como se alguém 
quisesse destrui-las. Isto dificulta ainda mais a aproximação das crianças tímidas com os 
outros, porém, alguns contatos se tornam possíveis quando essas possuem um inimigo 
(perseguidor) comum. 

A família, neste contexto, possui importância fundamental. Falcone (2000) preconiza 
que esta pode atenuar o desenvolvimento da timidez, pois a rejeição e a superproteção es-
tão ligadas à inibição social. Algumas vezes as atitudes dos pais podem gerar nas crianças 
sentimentos de insegurança, fazendo com que estas se sintam com pouca autoconfiança 
e incompetentes, gerando assim, a timidez. O fato de não se sentir segura é a grande cau-
sa do medo que as crianças sentem em se comunicar com os outros, pois acreditam não 
conseguirem falar coisas coerentes, tornando-se alvo de gozação para os amigos. E se a 
timidez se torna excessiva, esta pode vir a se tornar fobia social, causando ainda mais pro-
blemas para esses indivíduos. 

Apesar de terem sido contempladas cinco crianças tímidas no projeto, para este artigo 
foram selecionados apenas dois casos para serem apresentados. O projeto ainda está em 
andamento e os resultados apresentados ainda são preliminares.

3.1 Primeira criança

Bruno (nome fictício) é um menino de quatro anos, que cursa o pré II, no período da 
manhã. A professora relata que ele é “muito tranquilo, fala baixo e é passivo, fazendo tudo 
o que lhe é pedido”. Por conta disso ressalta a necessidade incentivá-lo e questioná-lo, para 
que melhor interaja na sala. Não sorri muito e quando o faz é bastante discreto.

O garoto possui um grupo de amigos com o qual mantém maior afetividade. Seu pai, 
segundo a professora, também é mais “quieto” e é este que acompanha a vida escolar da 
criança. Quanto à mãe a professora atual de Bruno diz não ter contato, mas,  a professora 
que o acompanhou no pré I, relata que ela teve depressão e quando Bruno tinha cerca de 
seis meses esta lhe ministrava o mesmo calmante que tomava.

Quando se buscou Bruno na sala de aula, para ir a brinquedoteca, notou-se que ele es-
tava um pouco desconfiado. Assim que fora perguntado se ele queria brincar,  Bruno disse 
que iria, mas que ficaria só por um minuto. Quando entrou na brinquedoteca olhou os 
brinquedos, mas não pegou nenhum. Somente sentou-se na cadeira, ao lado da estagiária, 
e ficou conversando. 

Contou que tem um irmão, mas que os dois brigam muito e falou sobre alguns dos 
seus primos. Também citou alguns amigos e brinquedos que possui. Contou sobre um 
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coelho que tinha medo do escuro, do passarinho dele que se machucou e perdeu um dos 
olhos, e do cachorro da avó que havia sido mordido por outro cachorro. Perguntou-se se 
ele ficou com medo, mas Bruno disse que não, pois é corajoso igual aos heróis. Depre-
endeu-se que a criança tem muitos medos, inclusive o de ser ferida. Essa característica é 
comum em crianças tímidas.

Disse, ainda, que sua mãe estava grávida de gêmeos e foi perguntado a ele se estava feliz 
por ganhar mais irmãos, mas não respondeu, somente disse que queria voltar para a sala 
de aula. O fato de não ter respondido e ter interrompido o encontro, significa que algo o 
incomoda com relação à gravidez da mãe, a ponto de não suportar continuar com o assun-
to naquele momento. A duração do atendimento foi, aproximadamente, de 15 minutos.

No segundo encontro, diferentemente da primeira vez, Bruno parecia mais empolgado 
para brincar. Chegando a brinquedoteca sentou-se à mesa, na qual estavam os brinquedos, 
mas não brincou com nada, somente pegou um brinquedo, olhou e o recolocou-o no lugar. 
Pegou o boneco do super-homem e ficou com ele na mão enquanto conversava com a 
estagiária. Contou sobre uma chácara que havia ido e sobre sua cadela, dizendo que esta 
era corajosa, pois matava ratos. 

Falou novamente sobre sua mãe estar grávida, mas logo mudou de assunto. Dessa vez 
permaneceu na brinquedoteca. Comentou sobre um boneco de dinossauro que tinha visto 
numa loja e queria ter um; falou novamente sobre outros brinquedos que possuía ou que 
seus primos possuíam. Repetiu algumas histórias que já havia relatado no encontro ante-
rior,  até que entrou na sala uma professora solicitando um brinquedo para levar aos seus 
alunos na aula de educação física. Bruno, então, quis voltar para sua sala. A “brincadeira” 
durou 21 minutos.

No terceiro encontro, assim que saiu da sua sala, Bruno já  perguntou se teria mais al-
guém na brinquedoteca. Explicou-se a ele que só estariam lá ele e a estagiária, mas mesmo 
que entrasse alguém, a pessoa iria sair rápido. Já na brinquedoteca ele pediu o boneco do 
super-homem, mas como este estava quebrado ofereceu-se o boneco do Batman. Ele o 
segurou e começou a conversar, como nos encontros anteriores. 

Pouco tempo depois, a coordenadora da escola entrou na sala pedindo para tirar uma 
foto e Bruno, imediatamente, disse que queria voltar para a sala de aula. Ela perguntou se 
ele gostava de foto e este disse que sim. No momento da foto, até sorriu.  A coordenadora, 
após tirar a foto, falou que teria uma comemoração no pátio e que era para o menino sair 
da brinquedoteca na hora em que começasse. Assim que a coordenadora saiu da sala, Bru-
no falou que a festa era do seu aniversário. 
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Perguntou-se quantos anos ele estava fazendo. Ele mostrou, com a mão, cinco dedos, 
então, foi parabenizado. Ele continuou com o Batman na mão e contou mais algumas 
coisas. Pegou o trenzinho, dizendo que tinha um igual, e em seguida já pediu pra voltar 
para a sala. 

Notou-se que depois da entrada da coordenadora Bruno já não se sentiu mais à von-
tade na sala, ficando lá apenas mais alguns minutos. Não se sabe se a criança usa as in-
terrupções externas como motivo para fugir dos assuntos que lhe causam desconforto, se 
fica chateado por não ficar sozinho com a estagiária, sendo o contato interrompido ou, 
ainda, se ele tem medo da presença de terceiros, isto é, que as pessoas vejam o que ele está 
fazendo, no caso, expressando.

No quarto encontro Bruno, como na vez passada,  perguntou se tinha alguém na sala.  
Foi explicado que não, mas que talvez alguém entrasse lá. Quando entrou, pegou o Bat-
man e sentou-se à mesa. Falou novamente sobre os brinquedos que tem e os que os colegas 
e primos também possuem. Disse que sua mãe está grávida e que dava para escutar um 
barulho quando encostava o ouvido na barriga dela. Por fim, disse que seu irmão era chato. 
Ele deve estar imaginando/temendo a chegada de “mais dois chatos”.

A estagiária pegou alguns potinhos de encaixar que estavam sobre a mesa e começou a 
tirar um de dentro do outro, Bruno viu e foi tirar também. Quando tirou todos começou a 
colocar um dentro do outro novamente. Bruno demonstrou dificuldade em fazer isso, não 
conseguia notar que o potinho maior não cabia dentro do menor, sempre pegava o pote 
maior e tentava colocar dentro do menor. Quando não conseguia dizia que “estava duro”. 
Posteriormente foi mostrado a ele que era possível empilhar os potinhos e Bruno colocou 
todos, parando para conversar. Depois que montou falou-se a ele que daria para “derrubá-
-los”. Então ele primeiro assoprou, mas os potinhos não caíram; sugeriu-se que ele poderia 
empurra-los. Assim que os potinhos caíram, Bruno sorriu pela primeira vez.

Bruno falou sobre um vampiro que tinha embaixo da cama dele. Perguntou-se se ele 
tinha medo. Ele disse que não, pois era forte e espantava todos os monstros e que seu pai 
era corajoso e forte. Montou um cercado e colocou alguns bichinhos dentro. Entrou outra 
professora na sala e Bruno quis ir embora. Ele ficou cerca de 30 minutos desta vez. 

No quinto encontro Bruno estava na sala de vídeo, então foi indagado se ele queria 
continuar vendo o filme ou ir brincar na brinquedoteca; ele preferiu brincar.  Assim que 
chegou à sala pegou o Batman. Em relato sobre o que ele havia feito durante a semana, 
começou a contar que tinha dormido na casa da avó, pois o pai tinha viajado e que a gela-
deira da tia, por conta de um raio, tinha queimado. Ele estava preocupado com a televisão, 
dizendo que, assim que voltasse para a casa, iria verificar se esta ainda funcionava.
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Falou sobre sua mãe estar grávida novamente. Perguntou-se se a barriga dela estava 
grande, Bruno respondeu que estava “só um pouquinho”. Indagou-se quantos bebês a mãe 
esperava e ele disse que eram dois, mas quando falava sobre eles se referia a um só (o bebê). 
Quando questionado se queria dois ou um só bebê, ele disse que queria um só e queria um 
menino, mas o irmão dele queria uma menina. 

Ao contrário das outras vezes, Bruno não abandonou o encontro ao tocar no assunto da 
gravidez da mãe e brincou um pouco mais, utilizando os animais e o boneco do Batman. 
Pegou os tigres e disse que um era a mãe e o outro o pai. O “pai”, durante a brincadeira, 
brigou com os outros animais e matou-os. Depois Bruno montou um cercado e colocou 
alguns animais dentro, fez como se o casal pegasse os animais e os matassem para comer, 
repetiu esse comportamento algumas vezes. Por fim, pegou o boneco do Batman e o fez 
lutar com todos os animais, ganhando sempre, inclusive do casal de onças (o pai e a mãe). 
Assim que terminou pediu para voltar para a sala.

Nesse dia o encontro durou os 50 minutos previstos e a criança pode avançar signifi-
cativamente na expressão de suas angústias e medos. Novamente o medo/fantasia de ser 
ferido aparece na brincadeira e, desta vez, o garoto “venceu” os supostos agressores. No 
sexto encontro não ocorreu brincadeira, pois um fotógrafo iria utilizar o local e mesmo a 
diretora da escola tendo disponibilizado outra sala, Bruno não quis brincar, voltando à sala 
de aula. Ele não suportou a frustração de ter sua atividade interrompida.

No sétimo encontro, assim que entrou na brinquedoteca, pegou o Batman e o car-
rinho. A estagiária mostrou-lhe os brinquedos disponíveis, ele os pegou e os deixou no 
canto da mesa. Ele estava mais quieto, somente falou do dinossauro que tinha.  Mostrou-
-se o avião a ele e perguntou-se se ele queria o outro também, ao que respondeu afir-
mativamente.  Apresentou-se a caixa de brinquedos a Bruno e foi dito a ele que poderia 
escolher com o que queria brincar. Assim que se aproximou da caixa  viu outro boneco 
do Batman e o pegou, dizendo que um “seria o mau e o outro o bom”. Pegou também o 
avião e foi para a mesa. 

Brincou de luta com os Batmans e fez como se os aviões batessem um no outro e em 
outros objetos, o tempo todo sussurrava algo que não era possível entender, mas se referia 
à brincadeira. Durante toda a brincadeira notou-se que Bruno estava preocupado com a 
porta, olhando para mesma sempre que escutava um barulho. Parecia estar com medo de 
que alguém entrasse na sala.  

Repetiu a brincadeira algumas vezes até que pediu para voltar à sala de aula. A estagi-
ária disse para ele ficar mais um pouco, mas não adiantou, ele queria voltar. Então esta lhe 
explicou que na próxima semana seria o último encontro daquele ano e que, no próximo, se 
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ele continuasse na escola, iria voltar a brincar com ela. O garoto acabou voltando a brincar 
com os aviões, mas logo quis voltar para a sala de aula.

Bruno permaneceu na brinquedoteca por, aproximadamente, 45 minutos demonstran-
do, em suas brincadeiras, uma luta entre o bem e o mal, entre dois aviões e entre dois 
super-heróis, sendo ele um desses personagens e talvez o irmão, o outro. 

No oitavo encontro ele já saiu da sala de aula dizendo que iria brincar somente um mi-
nuto e, chegando à brinquedoteca, pediu que a porta ficasse aberta e foi procurar os dois 
bonecos de Batman na caixa de brinquedos. 

Após pegar os bonecos, Bruno perguntou à estagiária se ela sabia o que havia ocorrido 
com ele no dia anterior. Respondeu-se que não então ele contou que sua avó tinha ido dor-
mir em sua casa e que seu irmão havia dormido com ela e que, na próxima vez em que ela 
fosse, ele é que iria dormir com ela. Comentou mais algumas coisas, entre elas, novamente, 
que sua mãe estava grávida. 

Entrou uma professora na brinquedoteca e ele disse que queria voltar para sua sala, 
mas que depois voltaria a brincar. A estagiária disse a ele que a professora sairia logo e 
que os dois poderiam continuar conversando. Bruno continuou a falar,  contou que foi à 
praia, que já havia ocorrido o seu aniversário, comentou sobre os brinquedos que ganhara, 
falou também do seu irmão e disse o nome dele. Foi perguntado como seriam os nomes 
dos bebês e ele disse que só tinha um bebê, porque o outro tinha morrido. Relatou, tam-
bém, que tinha ficado doente e vomitado, que tomou injeção e depois comentou nova-
mente dos brinquedos que já teve e os que queria ter. 

Em seguida quis voltar para a sala e foi relembrado pela estagiária de que aquele era 
o último encontro  do ano e que, no próximo, haveria outros encontros lúdicos. Bruno 
não falou nada e voltou para sua sala. A duração desse atendimento foi de cerca de 30 
minutos. Não se sabe o motivo de a avó ter ido dormir na casa de Bruno, porém, é notória 
a inveja que sentiu de seu irmão. Uma professora entrou na brinquedoteca logo após ele 
ter entrado no assunto da gravidez da mãe. Com o auxílio da estagiária, a criança acabou 
permanecendo na sala e retomando a conversa que tanto a afligia. 

Não se sabe se a mãe realmente perdeu um dos bebês (o que levaria a avó a dormir 
em sua casa) ou se isso seria uma fantasia ou desejo de Bruno. O fato de Bruno ter ficado 
doente e vomitado, provavelmente esteja relacionado com algum acontecimento que não 
foi possível ter certeza sobre qual seria. Não se pode esquecer que a criança, no início do 
encontro, anuncia que algo aconteceu com ela.
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3.2 Segunda criança

Laís (nome fictício) é uma menina de quatro anos, que também está cursando o pré II 
no período da manhã. Foi indicada para participar do projeto pela professora por apresen-
tar, após ter sofrido um acidente de carro, no qual feriu a cabeça, uma repentina timidez.

Esta, conforme foi informado pela professora, é criada pela avó paterna, pois a mãe o 
namorado estão presos. Para a menina é dito que a mãe está internada. O pai morou com 
ela até o início dos encontros no projeto. A criança reclamava com a professora que o pai 
pegava suas coisas e as da avó para vender. Conforme a professora este era usuário de dro-
gas e também havia sido preso.

As suas atitudes em sala de aula, no início do ano eram um pouco conturbadas, pois era 
desobediente e xingava quando contrariada, mas após o acidente parecia distante e calada 
e também se isolou dos colegas.

Todos os atendimentos ocorreram no tempo completo, cerca de uma hora. As análises 
dos atendimentos deixaram claro que o problema que a criança passava em casa com seu 
pai - que pegava objetos dela para vender - a angustiava, ao ponto de repetir nas brincadei-
ras o fator de alguém pegar algo que lhe pertencesse. Porém, isso é apenas o início.

Buscou-se Laís  na sala e na porta mesmo perguntou-se se ela queria brincar, ela con-
cordou. Quando chegou à brinquedoteca, pegou a boneca Barbie e foi brincar na casinha 
de bonecas. Fez a família inteira, arrumando namorado para as bonecas e uma boneca 
menor para ser a filha, provavelmente fazendo menção à estrutura de sua família.

Convidou a estagiária a participar da brincadeira, dizendo o que essa deveria fazer e 
falar. Laís perguntou se a brincadeira duraria bastante tempo e foi informada que seria 
durante uma hora, então ela falou que queria ficar brincando todos os dias um tempão. 
Mostrou ter preocupações com relação ao sexo, ao comentar que os bonequinhos tinham 
que tirar a roupa e deitar na cama. Depois disso, disse que o pai estava chegando à casa e 
que as bonecas teriam que se vestir. Continuou dizendo que quando o pai chegava e per-
guntava o que eles estavam fazendo (e não “elas”, o que inicialmente chamou à atenção), 
ela dizia que “nada”. Brincou do mesmo modo o período de atendimento inteiro. Na hora 
de ir embora ficou triste, mas foi sem reclamar.

No segundo encontro,  como na outra vez ela brincou com a Barbie na casinha. Mos-
trava as cenas de sexualidade, e colocou alguém vendo os bonecos sem roupa. A boneca 
dela, que via a da estagiária, disse para última dizer que não era para ela entrar, mas então 
a boneca que estava com ela dizia: “irmã eu já vi”.  Para montar a casinha dividiu um lado 
para a estagiária e o outro para ela, porém pegou quase todos os objetos de casinha para 
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si mesma. Somente quando o que ela pegava não parava em pé ou ela não gostava é que  
oferecia à estagiária, ou então, quando não cabia no lado dela deixava os objetos na parte 
da estagiária, mas ressaltava que eram dela.

Na hora de ir embora, ela não queria parar de brincar e foi enfileirar todos os animais 
da caixa, assim que terminou foi informada que teria que voltar à sala de aula e  foi sem 
reclamar. A brincadeira repetida  leva a crer que alguém presenciava ou flagrava cenas de 
sexo. No terceiro encontro Laís estava na sala de vídeo. Consultada se queria terminar 
de assistir ao filme ou se queria brincar, respondeu que queria brincar. Quando chegou 
à sala ficou olhando os brinquedos, pegou a boneca e mais algumas coisas e foi brincar 
na casinha. Como na outra vez, fez os bonecos se beijarem e a brincadeira continuou 
normalmente.

Parou de brincar um pouco e foi até a mesa e começou a colocar os bichinhos dentro do 
cercado. Quando terminou voltou a brincar de boneca, dando banho no bebê e colocando-
-o para dormir. Voltou à mesa e começou a tirar os potinhos um de dentro do outro e 
depois colocou um dentro do outro novamente.

Após tal atividade pegou uma boneca maior e falou que ela era a mãe, fez como se esta 
olhasse pela janela, espiando o que a filha fazia com o namorado. A “mãe” falava: “filha eu 
to aqui, olha eu na janela, eu to vendo”. Continuou a brincar e pegou uma boneca para 
fazer de bebê e pediu que a estagiária desse banho e depois remédio para a boneca. Na 
hora do remédio foi ela que aplicou a injeção e deu o remédio na boca do bebê. Ficou um 
tempo com esse bebê, fazendo com que ele tomasse remédio novamente, mas dessa vez 
quem aplicava era a mãe das bonecas maiores que era a avó do bebê e, então, ela brigava 
com a mãe dizendo que não podia ter dado o remédio ao bebê. Continuou brincando até 
o tempo acabar, indo para sua sala de aula sem reclamar ou demorar para sair.

Durante a brincadeira perguntou-se se ela tinha irmãos, ao que respondeu negativa-
mente. Depois perguntou-se com quem ela morava, Laís disse que morava com a avó e 
que sua mãe já tinha sido internada (na verdade, presa). Não falou mais nada durante o 
resto da brincadeira. Desde que Laís entrou na sala percebeu-se que estava ainda mais 
quieta que nos outros atendimentos. A criança provavelmente expressou nesse encontro, 
além de questões sexuais, dados acerca de seu relacionamento com a mãe, a avó e o namo-
rado de sua mãe.

No quarto encontro Laís, assim que chegou à brinquedoteca, pegou a Barbie e os obje-
tos para colocar na casinha, e disse que a estagiária era a irmã dela. Durante a brincadeira 
repetiu várias vezes a cena de uma irmã brigando com a outra, porque uma sempre pegava 
algo da outra. Vale relembrar que Laís reclamava com a professora o fato de o pai “pegar” 
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suas coisas e as da avó para vender. A briga ia até o ponto de que uma delas falava para a 
mãe o que tinha ocorrido e a mãe brigava com a filha que havia pego o objeto.

Ao contrário das outras vezes, ela brincou sozinha em alguns momentos, falando por 
todas as bonecas, somente de vez em quando pedia para a estagiária falar ou fazer algo. 
O namorado da boneca não foi o centro da brincadeira, ele apenas ajudava a boneca que 
estava com a Laís a acusar a outra boneca para a mãe. No meio da brincadeira o casal que 
estava com ela virou pai e mãe da boneca que estava com a estagiária e os dois brigavam 
com a boneca, pois ela havia pego a televisão do quarto. A brincadeira continuou assim até 
o fim, sempre a boneca que estava com a estagiária pegava a televisão do quarto dos pais 
e estes brigavam com ela.

No quinto encontro iniciou a brincadeira com o casal dela dormindo juntos, depois fez 
como se uma boneca escondia ou quebrava a televisão de uma outra, repetiu isso várias 
vezes. Posteriormente pegou as panelinhas e foi brincar de cozinhar, escolheu uma boneca 
maior, que aparenta um bebê, e o levou para passear, dando comida a este após o passeio. 
Laís alternava momentos de tensão com os momentos de cuidado que a avó e a mãe ti-
nham para com ela.

Ao ser indagada se sua mãe ainda estava internada, notou-se que Laís não gostou mui-
to da pergunta e acabou nem falando nada sobre o assunto. Voltou depois a brincar com 
a Barbie e fez como se a boneca dela levasse a filha na escola e essa não queria ficar lá. 
Mesmo assim foi obrigada pela mãe a ficar na escola e depois a boneca foi buscar a filha, 
como se já fosse o fim da aula. Aqui se trata especificamente da própria Laís. Perguntou-se 
à criança se ela gostava da escola, ela respondeu que sim, mas às vezes apesar de não querer 
ir, sua avó a obrigava. Também falou que era a avó que a busca na escola. Sobre a mãe Laís 
não falou muito, com relação ao pai, nunca tocou no assunto. Após essa conversa foi dar 
novamente comida à boneca, com isso acabou o horário e ela retornou à sua sala de aula.

No sexto encontro Laís pegou a Barbie para brincar, foi à casinha e arrumou-a inteira-
mente. Fez novamente a brincadeira na qual a boneca que estava com a estagiária pegava 
a televisão que estava no quarto dela, mas isso foi só uma vez. Depois ela falava que havia 
trancado a porta do quarto e que a estagiária não poderia entrar para pegar a televisão. A 
boneca “da estagiária” ia até a porta, mas não conseguia entrar por estar trancada. Parecia  
que Laís havia encontrado uma forma de proteger seus pertences.

Depois pegou o boneco e fez como se esse fosse o namorado dela, deitou os dois na 
cama sem roupa, repetindo a cena algumas vezes.  Posteriormente fez com que a  boneca 
que estava com a estagiária visse a boneca dela com o namorado sem roupa e contava 
para a mãe das bonecas (que representava a avó). Porém, esta não acreditava e quando ia 
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verificar, Laís cobria a boneca dela. Também repetiu isso umas três ou quatro vezes. Laís 
sinalizava que havia contado à avó que presenciara aquelas cenas. Até que a mãe boneca 
(a avó) conseguia ver os dois sem roupa e brigava com eles, mas a boneca dela (que repre-
sentava sua mãe) não ligava e até respondia para a boneca (que representava a avó de Laís)  
que “tava mesmo” (sem roupa) e que “não ia mandar o namorado embora”. Repetiu todo o 
percurso da brincadeira até a hora de encerramento das atividades daquele dia. 

A casinha nesse dia estava bem mais organizada, pois Laís dividiu a sala do quarto. 
Também notou-se que ela se preocupava em trancar a porta do quarto para ninguém 
entrar. A ideia, agora, era de proteger esse espaço, isto é, o seu espaço. Avisou-se a Laís, 
antes que voltasse para sua sala, que na próxima semana seria o último encontro, mas que 
no ano seguinte brincariam novamente, ela não falou nada, somente voltou para sua sala.

No sétimo encontro repetiu a brincadeira da semana anterior, na qual a boneca que 
estava com a estagiária via a outra sem roupa com o namorado e contava para a mãe. 
Quando a mãe iria verificar, primeiramente a filha se cobria e somente depois é que a mãe 
via os dois. Após isso, brigava com a boneca. 

Fez isso umas três vezes. Depois pegou outra boneca menor e disse que a boneca dela 
(que representava a sua mãe) tinha uma filha (agora se reportando a si mesma) que dormia 
no mesmo quarto que o casal. Continuou a brincadeira e, dessa vez,  a boneca (que era 
a filha) perguntava para a boneca de Laís (mãe) se ela iria dormir sem roupa. A boneca 
(que era sua mãe) confirmava que iria dormir daquele jeito. As duas começaram a brigar 
e a mãe (avó) entrava no meio da brincadeira falando que não era para filha dormir com 
o namorado, mas ela respondia que iria dormir com ele sim, desobedecendo à ordem da 
mãe. Novamente a situação se repete. Dessa vez Laís se posiciona e consegue representar 
a cena completa bem como sua atuação nesta.

A brincadeira foi quase inteira assim, somente uma vez é que ela colocou a avó para levar 
a neta para passear no parquinho e depois a mãe. Porém, após isso, a brincadeira voltou a ser 
a da filha no quarto com o namorado e a mãe brigando com ela. A boneca que estava com 
a estagiária quase não teve atuação, Laís teve condições de brincar, praticamente, sozinha.

A brincadeira continuou até a hora de ir embora. Quando acabou o tempo avisou-se a 
Laís que aquele era o último dia que estava indo brincar naquele ano, mas que no próximo 
iria voltar a brincar.  Ela não disse nada como da outra vez e voltou para a sala de aula. 
A criança parecia estar perturbada com aquelas ocorrências e o fato de repetir as mesmas 
brincadeiras sobre o mesmo conflito denota a necessidade que a criança estava tendo de 
externalizá-lo. O brincar constituiu em poderoso instrumento para isto, cumprindo sua 
função terapêutica.
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A timidez infantil pode atrapalhar o desenvolvimento da sociabilidade e também o 
aproveitamento escolar dos alunos, por isso deve ser trabalhada desde os primeiros anos 
de escolaridade das crianças, pois, desta forma, essas podem vir a diminuir o nível dessa 
timidez, obtendo uma interação social mais saudável.

Os casos analisados deixam clara a importância das famílias ao desenvolvimento emo-
cional das crianças, porém, sabe-se que nem todas podem contar com um ambiente fa-
miliar que as auxiliem em suas dificuldades e, neste caso, a escola pode proporcionar aos 
alunos um ambiente mais acolhedor. 

O espaço para o brincar lúdico é uma das formas de se trabalhar com essas crianças 
para diminuir essas angústias, proporcionando um ambiente no qual a criança possa de-
monstrar e, com isso, até elaborar o que está sentindo ou as situações que lhes são penosas, 
sem ser repreendida ou avaliada negativamente pelos seus atos.

Com esse espaço até a criança tímida se sentiu um pouco mais à vontade para expor 
seus sentimentos, mesmo permanecendo por pouco tempo na sala na qual ocorriam os 
atendimentos. 

Com base nos casos relatados verifica-se que as crianças, apesar de serem “quietas”, 
tinham muitos conflitos e algumas questões familiares complicadas demais para as idades 
delas, tais como: ambivalência na relação com os pais; dificuldade em confiar nas pessoas; 
fantasia/desejo de morte de irmão; pai e mãe presos; mãe que, enquanto o pai estava preso, 
tinha um namorado e provavelmente mantinha relações sexuais sem os devidos cuidados 
quanto à privacidade; pai que “pegava” objetos da criança para vender, de forma a alimen-
tar um vício; mãe que apresentava depressão, dentre outros. Estavam, além de todos esses 
problemas, preocupadas com questões triviais de sua faixa etária - medo de escuro, medo 
de ser agredido, medo de fantasmas, medo da gravidez da mãe, curiosidades sexuais, Com-
plexo de Édipo - e isso se materializava em suas relações interpessoais na escola. 

Cada indivíduo, de acordo com as possibilidades decorrentes de sua estrutura emocio-
nal, reagirá de uma determinada forma diante de suas experiências de vida. As crianças 
em questão tendiam para uma introversão, apresentavam uma aparente “tranquilidade”, 
que nada mais é do que um amálgama. Daí a importância da preocupação e observação 
atenta das crianças tidas como excessivamente tímidas. Excluindo-se a possibilidade de 
tal característica ser pertinente ao temperamento, a timidez excessiva surgirá sempre como 
uma reação às relações interpessoais externas mantidas em idade precoce.
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4. A Agressividade na Educação Infantil
Desde o início da vida a criança precisa de cuidados. A qualidade na relação entre mãe 

(ou alguém que a represente) e o filho trará benefícios incomparáveis à vida de um bebê. 
Essa boa relação será levada durante toda a vida e poderá explicar algumas das condutas 
presentes em uma determinada pessoa.

Sendo assim, surgem algumas questões: até que ponto a vida familiar interfere ou jus-
tifica reações agressivas numa determinada pessoa? Será que as condutas agressivas são 
decorrentes de relações familiares desajustadas? 

Começar-se-á a delinear esse trabalho, a partir do conceito de agressividade. A agres-
sividade é vista pela maioria dos autores, como  Winnicott (2005), como um fator inato 
ao ser humano, forma de exposição de seus pensamentos e desejos, e também como uma 
maneira de aprendizagem no que tange ao conhecimento do mundo real. Todavia, é pre-
ciso esclarecer que o real objeto de estudo nesta pesquisa, não é essa agressividade inata de 
um sujeito, ou de uma criança, mas sim o ato agressivo manifestado pela mesma, na escola.

 É preciso ressaltar, também, que o presente trabalho não enaltece um “modelo” de 
família na concepção psicossocial e, sim, que busca demonstrar a importância da família 
no que diz respeito aos cuidadores, ambiente familiar e relações de afetos sob todos os 
aspectos ligados ao desenvolvimento infantil. Rejeição, abandono por parte dos pais, 
morte, bem como a ausência de pais que transmitam segurança e desestrutura psicoló-
gica destes ao lidar com seu filho, poderão ser fatores cruciais determinantes nas atitudes 
antissociais destas. 

A base de um desenvolvimento emocional saudável, parece estar ligada, fortemente, às 
relações familiares, sobretudo as que ocorrem entre mães e filhos nos dois primeiros anos 
de vida das crianças. 

A vivência de uma relação calorosa, íntima e contínua com a mãe 

ou mãe substituta permanente, ou seja, uma pessoa que desempenha, 

regular e constantemente, o papel da mãe, mostra-se essencial à saúde 

mental do bebê. É essa relação complexa, rica e compensadora com a 

mãe nos primeiros anos de vida, enriquecida por inúmeras maneiras 

pelas relações com o pai e familiares, que a comunidade científica jul-

ga estar na base do desenvolvimento da personalidade e saúde mental 

(Bowlby, 1988, p. 79)
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Com vistas a compreender melhor o fenômeno da agressividade, foram atendidas 12 
crianças, das quais foram selecionadas duas para apresentação mais detalhada nesse tra-
balho. 

4.1 Primeira criança

Anselmo (nome fictício) tem quatro anos e está matriculado no pré I, no período ma-
tutino. Anselmo é um aluno que apresentou características bastante interessantes ao longo 
do processo. No primeiro encontro, ao buscá-lo na sala de aula, a estagiária foi muito bem 
recebida. Convidou-o para brincar e este prontamente aceitou. Nesse mesmo dia ele brin-
cou muito com um super-herói, que sempre estava disposto a salvar pessoas em perigo. 
Para isso o super-herói batia e matava todos que Anselmo denominava como “sendo do 
mal”. Ao longo das atividades o aluno apresentava algumas tentativas de ataque à estagiá-
ria, com uma faca do kit de cozinha dos brinquedos, dizendo que cortaria a estagiária para 
“fritar todinha”.  E de fato “cortou” e “fritou” a estagiária.

Ao encerrar o período programado para esse atendimento Anselmo não quis voltar 
à sala de aula. Disse que tinha certeza que a estagiária  nunca mais voltaria para brincar 
e pediu para que ela prometesse que na próxima semana estaria com ele. Foi necessário, 
ainda, para convencê-lo a voltar, a invenção de uma brincadeira. 

No segundo encontro o menino logo perguntou por seu super-herói e novamente quis 
voltar a brincar com este. Porém, neste encontro, deu atenção, também, aos animais mais 
fortes que achava que poderiam causar algum dano, como um leãozinho que havia na 
caixa de brinquedos. Este, logo se tornou seu brinquedo preferido, principalmente quando 
Anselmo percebeu que o leão era muito forte e podia “atacar” a estagiária com ele. Pegou 
o leão e disse que iria “matar” a estagiária, mas logo desistiu, pois, se conscientizou que se 
assim o fizesse, não teria mais a estagiária para brincar com ele na próxima semana.

Diferentemente do encontro anterior, Anselmo não realizou o seu desejo, mas o ex-
pressou de forma ainda mais profunda: primeiro queria “cortar” e “fritar” e, agora, queria 
“matar”. Parece, finalmente, ter chegado ao ponto. Também sentiu medo de perder a pes-
soa que brinca com ele, que lhe dá atenção e, principalmente, que cumpre o que promete 
a ele. Isto demonstra o quanto a criança, conforme aponta Winnicott (1982), acredita que 
seus desejos podem causar danos reais às pessoas.

No terceiro encontro ele já esperava ansiosamente pela chegada da estagiária, uma vez 
que, para ele, era muito satisfatório o fato de ir brincar num espaço reservado só para ele 
e com quem lhe dava atenção. Ao mesmo tempo sua ansiedade também poderia estar 
relacionada ao receio que tinha de que a estagiária não cumprisse a promessa. Nesse dia 
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ele já se distanciou um pouco do super-herói preferido e passou quase que o tempo todo 
brincando com objetos de montar e encaixar, onde encaixava e desencaixava frequente-
mente cada um destes, uma vez era ele e outra era a estagiária que tinha que brincar com 
esse brinquedo.

Durante o quarto encontro ocorreu algo muito importante. Anselmo pegou dois ca-
valinhos de montar e disse que um era o príncipe e o outro a princesa, que em sua imagi-
nação, se referia à estagiária e a ele, respectivamente. A própria criança anunciou o que se 
passava em sua fantasia, finalizando com um beijo “entre os dois cavalos”. Nessa situação, é 
evidente a passagem pelo Complexo de Édipo e a respectiva transferência de sentimentos 
relativos à mãe, para a estagiária.

A passagem de Anselmo por esse complexo não deveria estar muito tranquila. Essa 
criança foi indicada a participar do projeto porque, além de apresentar atitudes tidas como 
agressivas pela professora, também praticava pequenos furtos em sala de aula. Como afir-
ma Winnicott (2005) a criança que furta, na verdade, está em busca não do objeto em 
si, mas do amor da mãe que ele acredita ter perdido. Provavelmente esta criança esteja 
vivenciando uma ambivalência muito grande (amor e ódio) com relação à mãe e isto deve 
ser muito conflituoso para ele. Quando tenta “matar” a estagiária, fica clara a sua questão: 
tem vontade de matar uma pessoa que ama e tem dúvidas quanto ao amor desta por ele. 

O último atendimento feito a ele foi um pouco diferente. Nesse dia a estagiária con-
tou uma historinha a ele e, apesar de sua agitação estar um pouco mais controlada, era 
praticamente impossível que ele ficasse parado por mais de dois minutos. Ele ainda se 
movimentava muito e tentava ansiosamente adivinhar o que aconteceria no próximo 
parágrafo da história. Uma parte de sua agitação era, portanto, por causa da ansiedade. 
Todos os atendimentos de Anselmo duraram cerca de 50 minutos, estavam previstos 16 
encontros com ele, porém, com o problema da gripe H1N1, não só as aulas foram para-
lisadas no mês de setembro, como a criança faltou por diversas vezes quando do retorno 
das aulas na instituição.

4.2 Segunda criança

Henrico (nome fictício) tem cinco anos e está matriculado no Pré II, no período matu-
tino. Da mesma forma que Anselmo, foi indicado a participar do projeto devido aos com-
portamentos agressivos que apresentava em sala de aula. Desde o primeiro atendimento 
mostrou-se muito interessado em brincar e sentia-se ansioso pela atividade. Porém, por 
sempre ocorrer seus atendimentos após ao intervalo, ficava um pouco ansioso, já que tinha 
um sério medo de ser esquecido por sua mãe na escola.  Acreditava que depois do inter-
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valo já estava próxima a hora que sua mãe iria buscá-lo na escola e preocupava-se em ser 
deixado. Essa dificuldade foi superada pouco a pouco. 

O primeiro atendimento de Henrico durou vinte e cinco minutos - devido sua agitação 
já explicada - e percebeu-se que ele não brincou com nada de forma mais aprofundada. 
Ele estava entusiasmado e impressionado com a quantidade de brinquedos que tinha à sua 
disposição para brincar e julgava tudo muito divertido e diferente de sua realidade. Diante 
disso Henrico começou a esperar euforicamente pelo dia em que a estagiária estaria lá 
novamente para brincar com ele, conforme os relatos dos seus professores. A estagiária 
entrava na escola e lá vinha Henrico correndo e já queria entrar na brinquedoteca e co-
meçar a brincar. 

No segundo dia, assim como Anselmo, Henrico começou a mostrar suas preferências, 
que eram pelos animais de uma fazendinha do  kit de brinquedos e por um super-herói. Po-
rém, havia uma diferença: enquanto que para Anselmo o super-herói vinha para salvar pes-
soas que precisavam de ajuda, para Henrico este era “do mal” e só queria causar destruição. 

No terceiro encontro ele brincou de forma muito parecida com o segundo, utilizando 
apenas os animais ferozes e o super-herói “do mal”. Continuou repetindo, por meio da 
brincadeira, a dualidade bom-mau. No quarto dia, ele já se desligou de tudo que havia 
brincado e se atentou para um quebra cabeça de cubos e um brinquedo de corrida de 
cubos, no qual a estagiária  partia de um ponto e ele de outro e se encontravam no meio, 
local em que ocorria um embate e saía um vencedor, designado por ele, é claro. Esse tipo 
de brincadeira remete a uma competição e à necessidade de vencer, não precisando, por-
tanto, brincar com o super-herói nesse dia. 

No quinto dia de atendimento ele estava um pouco triste, percebeu-se isso logo que en-
trou na brinquedoteca. Posteriormente disse que estava triste porque o pai havia viajado. A 
criança passava por uma experiência tida como de abandono, algo que já evidenciou logo 
no primeiro encontro. Normalmente, quando as crianças dizem que os pais estão viajando, 
não se trata realmente de uma viagem, em geral significa a ocorrência de algo mais sério. 
Ainda que triste Henrico brincou com a estagiária, utilizando alguns instrumentos de 
percussão. Passaram os 45 minutos desse atendimento batucando e fazendo uma banda. 

No decorrer desses encontros percebeu-se que nem sempre a criança que tem caracte-
rísticas agressivas em sala de aula apresenta tais traços com as estagiárias durante o pro-
cesso da brincadeira. Aos poucos são criados certos vínculos que tornam as crianças mais 
próximas das estagiárias e dá às últimas, também, a responsabilidade de não falharem com 
as primeiras.
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As crianças mostram nas brincadeiras angústias internas e acabam por exteriorizá-
-las, de forma que se sentem mais aliviadas e bem menos inquietas quando estão em suas 
brincadeiras. As brincadeiras escolhidas por cada criança vão se estruturando pelo que são 
capazes de expressar/simbolizar em cada momento e representam os desafios que estas 
têm que vencer diariamente. Deve ser muito complicado a estas serem dominadas por 
sentimentos oriundos de seus conflitos nos momentos em que sua atenção deveria estar 
voltada à aprendizagem. 

Fica evidente que na maioria dos casos de crianças com agressividade, há uma inquieta-
ção que, por muitas vezes, remete-se a algum sentimento interno, quase sempre relacionado 
a situações que envolvem o âmbito familiar bem como os conflitos e dificuldades inerentes 
a cada fase de desenvolvimento da personalidade, tais como o Complexo de Édipo, a ambi-
valência na relação com os pais, o desejo de destruição,  a frustração, o medo dentre outros.

Considerações Finais
O trabalho de intervenção lúdica tem tido resultados positivos à medida que é possível 

à criança se desvencilhar do rótulo de “criança problema” e ser visto como um sujeito que 
precisa de ajuda para exteriorizar o seu mundo fantasioso para que seja possível a identifi-
cação de seus conflitos interiores e algum auxílio seja oferecido.

O fato de os professores serem orientados quanto a possíveis formas de se lidar com 
as crianças, em reuniões periódicas, trouxe mudanças significativas em suas condutas em 
sala de aula. Inicialmente, justamente pelo fato de não conhecerem as especificidades 
da afetividade infantil, os professores acabavam concebendo a criança agressiva como 
estorvo, como um peso, como alguém que faz tudo para “chamar atenção” e o atingir 
pessoalmente. Da mesma forma, embora demonstrassem preocupação com as crianças 
tidas como excessivamente tímidas, quase não havia intervenções de forma a ajudá-la a 
superar suas dificuldades.

 A partir do momento em que tiveram contato com as teorias que investigam o desen-
volvimento emocional humano e os vínculos afetivos na primeira infância, bem como da-
dos relevantes sobre a história de vida de seus alunos, os professores refletiram sobre como 
isto poderia estar influenciando nos estados emocionais destes e, aos poucos, foram se 
sensibilizando,  se conscientizando e se dispondo a oferecer um acolhimento, uma atenção 
especial a essas crianças. Gradativamente foram percebendo que se tratavam de crianças 
que estavam precisando de auxílio em seus momentos de dificuldades de vida. 

Nos casos em que os possíveis conflitos expressos pelas crianças, no brincar, pareçam 
graves, tenham o potencial de trazer complicações maiores às crianças ou que o efeito te-
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rapêutico próprio do brincar não amenize, ao longo do projeto, as manifestações agressivas 
em sala de aula ou a timidez excessiva, os pais serão contatados e será feita a indicação da 
pertinência de uma avaliação psicológica.

O projeto ainda está em seu primeiro ano e a experiência tem mostrado a possibilidade 
de realização de um trabalho de pesquisa e extensão que efetivamente transforma o espa-
ço escolar. Tal transformação vem, justamente, da utilização dos dados e análises obtidos 
como referenciais à prática dos professores na condução de situações que envolvam a 
agressividade  e timidez excessiva em sala de aula.

Com esse projeto pode-se perceber que poucos minutos de atenção e brincadeira para 
as crianças podem tornar-se momentos únicos, de maneira que estas se sintam um pouco 
mais notadas, valorizadas. Ao longo do ano, percebeu-se, por meio de relatos dos próprios 
professores, que as crianças, ao voltarem do período de atividades lúdicas com as estagiá-
rias, estavam mais tranquilas, contentes, satisfeitas e mais concentradas em sua aprendiza-
gem, diminuindo os episódios agressivos, roubos, bem como a timidez excessiva.

É claro que o trabalho está em fase inicial e ainda há muito a se fazer. Porém, os resul-
tados obtidos tornam evidente que uma gota, num imenso oceano, pode fazer a diferença 
na vida social e escolar de uma criança. Um momento de atenção, brincadeira e criação de 
vínculos: é só isso que se faz frente a um trabalho que busca beneficiar seres tão pequenos 
e tão complexos.
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Resumo: O presente trabalho relata as atividades do grupo Trupe Quimiativi-
dade nas escolas de Ensino Médio da região de Presidente Prudente, 
tendo em prática a utilização de experimentos que difundem a ciência 
por meio de um Show de Química realizado pelos graduandos de Li-
cenciatura em Química da FCT/UNESP de diferentes anos. O traba-
lho, vinculado ao Núcleo de Ensino da UNESP, apresentou-se muito 
produtivo, uma vez que atuando com ludismo e com experimentos de 
grande ludicidade os alunos puderam compreender de maneira mais 
abrangente o universo da Química que os circunda.

Palavras-chave: divulgação científica, experimentação, ludismo.

Breve Histórico
Trupe Quimiatividade é um grupo teatral de ciências formando por acadêmicos do 

curso de Licenciatura em Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia – UNESP 
(Campus de Presidente Prudente - SP), que desenvolve um expressivo programa de reali-
zações em educação e divulgação cientifica. O grupo busca a divulgação da ciência através 
do estímulo à curiosidade e da popularização de informações significativas em tecnologia. 
Para isso vem realizando visitas em escolas públicas da Região do Oeste Paulista e apro-
fundando contatos com secretarias da educação estadual e municipal para apresentação 
em teatros e centros de ciência. 

O repertório do grupo conta com aproximadamente trinta experimentos interativos 
de Química que abrangem os mais variados conteúdos, dentro das três séries do Ensino 
Médio, principal foco. Na realização dos experimento é mantida a desvinculação da Quí-
mica em suas grandes áreas (Química Analítica, Físico-Química, Química Inorgânica 
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e Química Orgânica) de maneira que haja uma maior contextualização da disciplina e 
maior associação com o cotidiano dos alunos, onde mesmo estes sendo muitas vezes de re-
alidades diferentes, o conhecimento consiga ser construído e absorvido. Os conceitos mais 
discutidos envolvem equilíbrio químico, reação de óxido-redução, reação de neutralização, 
reações orgânicas, entre outros temas, nos vários níveis de dificuldade. Tais experimentos 
podem ser agrupados em diferentes eixos temáticos, relacionados com o conteúdo cientí-
fico explorado por cada um deles ou mesmo se adaptando a festividades da época, como 
por exemplo a inserção de temas sobre a água na semana da água.

Fundamentação Teórica
As propostas de mudanças curriculares no Brasil tem historicamente defendido a ne-

cessidade de se praticar a experimentação nas aulas de ciências em geral. As “estratégias 
para ação”, mencionadas no PCN+ para a Química (BRASIL, 2002, p.105) enaltecem 
o uso das atividades experimentais como procedimento para auxiliar na observação, que 
juntamente com indagações contribuem muito para a construção do conhecimento.

As Ciências Básicas (Química, Física e Matemática), segundo Arroio et al (2006), 
soam como carreiras que não despertam interesse nos jovens por diferentes razões: ou 
porque nossa sociedade ainda valoriza apenas a tríade Medicina – Engenharia – Direito, 
ou porque o desenvolvimento científico ainda não é visto como um tema nacional como 
a Economia e a Política, ou mesmo porque ser professor de Ciências está vinculado à 
educação, cujos valores e importância para o desenvolvimento e a soberania de uma nação 
não são priorizados. 

Atualmente, existe uma grande preocupação e um crescente interesse por projetos que 
promovam a divulgação científica. Estes projetos visam tornar mais acessíveis os conhe-
cimentos científicos à população em geral, de forma que haja uma interação entre os 
avanços tecnológicos recentes e a participação da sociedade em decisões que envolvam os 
possíveis impactos deste avanço tecnológico (FRANCISCO e QUEIROZ, 2008).

Dentro da área de Química, podemos distinguir duas atividades: a prática e a teórica. 
A atividade prática ocorre no manuseio e transformação de substâncias nos laboratórios e 
nas indústrias, quando então se trabalha em nível macroscópico. A atividade teórica é ve-
rificada quando se procura explicar a matéria, em nível microscópico, e quando não existe 
a articulação entre os dois tipos de atividades os conteúdos não serão muito relevantes à 
formação do indivíduo ou contribuirão muito pouco ao desenvolvimento cognitivo deste 
(BUENO et al, 2007).

Os alunos da educação básica, de maneira geral, vêem a Química como de difícil 
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entendimento, pois muitas vezes não é conseguida a abstração necessária dentro da 
disciplina. As atividades experimentais exteriorizam todo um mundo invisível, que des-
perta muito mais a curiosidade e o interesse dos alunos a temas relacionados do que uma 
atividade teórica (FERRAREZI et al, 2006). No entanto, a atividade prática deve seguir 
uma metodologia produtiva, com explicações prévias ou posteriores teóricas para visar 
o entendimento.

As dificuldades na realização de aulas práticas não são atribuídas apenas aos profes-
sores, muitas vezes a escola em si apresenta inúmeras dificuldades para a realização de 
atividades que auxiliam na contextualização da ciência, como falta de infra-estrutura e 
materiais (laboratórios, vidrarias, reagentes), a ausência de comunicação entre dirigentes 
ou até um projeto pedagógico que não contemple a interdisciplinaridade. 

Embora a ciência tenha uma influência nítida na vida cotidiana, há uma distância entre 
o mundo científico e o do homem comum. Desta forma, a divulgação científica aparece 
como uma atividade de caráter informativo e formativo, ou seja, uma atividade de disse-
minação do conhecimento científico produzido por uma comunidade especializada para 
o público em geral, com o intuito de diminuir o abismo existente entre os dois mundos 
(FRANCISCO et al, 2008).

Um modo de divulgar a Ciência Química é utilizar as demonstrações de experimen-
tos, que 

[...] além de ilustrar ou construir um determinado tópico, podem ainda 

ser aliadas a materiais ou fenômenos observados no cotidiano servindo de 

ponte entre um conceito que pode inicialmente parecer abstrato e coisas 

que vivemos no dia-a-dia que por muitas vezes nos passam despercebidos 

(SILVA, 2007).

Assim, um experimento pode servir como impulso para um novo tipo de observação 
que os espectadores possam ter sobre a realidade que os cerca, evidenciando a Química no 
cotidiano.

É fato que a experimentação desperta interesse entre os alunos, independente do nível 
de escolarização. Os experimentos demonstrativos ajudam a focalizar a atenção do estu-
dante nos comportamentos e propriedades de substâncias químicas e auxiliam, também, 
a aumentar o conhecimento e a consciência do estudante de química (ARROIO apud 
VANIN, 1991).
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Dentro deste contexto se desenvolvem projetos nas Universidades que são voltados 
à divulgação da ciência Química que contribuem não apenas para os alunos do Ensino 
Médio, mas também para a formação profissional dos integrantes dos grupos, seja como 
pesquisador ou professor. 

Nas atividades realizadas pelo grupo desenvolvem–se tanto a pesquisa (a qual amplia 
o conhecimento teórico sobre os conteúdos químicos envolvidos nos experimentos e a 
prática ao testá–los) quanto à desenvoltura pessoal, a oratória e a forma de interação com 
o público/alunos que auxilia na prática pedagógica do futuro professor. “Hoje me sinto 
mais preparado para apresentações orais e mais hábil com as atividades de laboratório”, 
compartilha um dos integrantes do grupo Trupe Quimiatividade.

Objetivos
Dentre as linhas de ação do grupo Trupe Quimiatividade destacam–se: estímulo ao uso 

da experimentação no ensino de ciências do Ensino Fundamental e ensino de Química do 
Ensino Médio; divulgação da Química ao público em geral; aumento da interação entre 
a Universidade e a rede de Ensino Fundamental e Médio, através da participação de seus 
acadêmicos como monitores; apoio à realização de Feiras de Ciências com a apresentação 
do show; apoio à realização de Feira de Profissões; atividades de divulgação dos conheci-
mentos científicos e tecnológicos junto à comunidade em geral, através de exposições per-
manentes e temporárias com o objetivo de transformar a Química numa forma de cultura 
acessível; desenvolver e estimular atividades culturais nas cidades da região.

Metodologia

1 – O Espaço Trupe Quimiatividade e os Experimentos

O grupo possui um laboratório, situado no Núcleo Morumbi da FCT/UNESP, com 
uma gama de reagentes e vidrarias, que possibilitam o teste de novos experimentos e o 
aprimoramento dos já existentes.

São selecionados os experimentos que possuem o maior apelo visual, como coloração, 
pequenas explosões para chamar e prender a atenção do aluno e que sejam de fácil visua-
lização para a platéia, desde que haja segurança para os jovens. Em adição, os experimen-
tos necessitam ser atrativos para despertar o interesse dos mais indiferentes. Para isto, o 
grupo dispõe de livros e apostilas que versam sobre experimentos, conta com o auxilio do 
Professor Orientador e muitas vezes faz uso dos recursos da Internet. Há a preocupação 
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em utilizar experimentos que apresentem baixo custo, como exemplificado por Vieira et al 
(2007), Valadares et al (2001) e AXT et al (1991), sejam de fácil realização e de fácil pre-
paração, para que o professor que estiver assistindo também possa utilizar em suas aulas.

Os conceitos envolvidos em cada experimento são previamente estudados e conduzidos 
com muito ludismo ao público, de tal modo que a interação entre apresentadores e público 
se estreite. A associação entre atividades educativas e ludismo tem se mostrado muito pro-
veitosa, como ressaltado por Soares (2008). Além disso, a apresentação com experimentos 
de grande ludicidade possibilitam a capacidade de relacionar os conceitos discutidos a 
situações comuns de suas realidades, por isso o grupo seleciona algo que seja mais comum 
da jornada cotidiana dos alunos para eles perceberem que a Química está presente em 
nossas tarefas diárias. Se possível, é associado também um fato que foi explorado na mídia, 
sendo sempre atualizado. 

A massiva participação dos alunos/público na realização e na discussão dos experimen-
tos cria um ambiente de torcida. Como algumas reações levam certo tempo para acontecer, 
a inserção de música se faz viável para tal espera, resultando em uma forma divertida de 
aprendizagem.

Os nomes dos experimentos também são escolhidos de forma estratégica. São nomes 
curiosos e interessantes, fazendo com que seja possível despertar a atenção dos alunos, 
como por exemplo, Jarra Misteriosa, Fumaça Fantasma, Doce Explosão, entre outros.

2 – Difusão da Ciência Em Forma de Programa de Auditório

Com a intermediação da Diretoria de Ensino, as apresentações são realizadas nas esco-
las de Ensino Médio de Presidente Prudente e região. No entanto também são realizadas 
apresentações em eventos de natureza científico–cultural, como a SEQUIPP – Semana da 
Química de Presidente Prudente realizada na FCT/UNESP, Semana do Meio Ambiente 
e Feira das Profissões.

Para as apresentações o grupo distribui os integrantes em turmas menores e em gran-
des apresentações o grupo é completo. Em algumas ocasiões, conta com a participação do 
Professor Orientador.

As apresentações são realizadas em um palco ou algum espaço escolhido pela escola e 
pelo grupo, levando em conta a luminosidade, as saídas de ar e a melhor visualização do 
público. As reações envolvidas em cada experimento são projetadas em um telão, junta-
mente com uma breve introdução antes de cada apresentação e posterior explicação depois 
da realização de cada experimento.
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A utilização dos experimentos demonstrativos pode ser feita de duas formas distintas: 
uma consiste na ilustração em que os resultados dos experimentos afirmam a validade da 
teoria dos conceitos já estudados e a outra maneira consiste na construção, em que se uti-
liza o experimento como meio de formação de conceitos (SILVA, 2007). 

Assim, para o show, a Trupe Quimiatividade faz uso da metodologia da construção, 
dispõe da arte, realizando um espetáculo que apresenta os experimentos e a partir deles, 
num tom descontraído explora juntamente com os alunos os conceitos envolvidos.  

Desta forma há uma maior interação com os alunos, produzindo a possibilidade de 
fomentar interesse pela compreensão do fenômeno e explicar através dos conceitos espe-
cíficos da Química, o que está por traz de cada experimento, o porquê de se colocar fogo 
em um tecido e este não queimar ou porque ocorre uma mudança de cor em certa solução 
com a adição de outro reagente. Os experimentos além de demonstrar fatos que ocorrem 
no dia–a–dia dos alunos, interessando-os pela aprendizagem da Química, funciona como 
suporte para a própria aprendizagem dos conceitos envolvidos.

São apresentados entre 10 e 13 experimentos com duração total de aproximadamente 
1 hora, dependendo do intuito de cada escola ou evento, sendo que após cada ensaio 
químico são explicados de forma simples os conceitos envolvidos, buscando relacioná–los 
com aspectos do dia–a–dia para que sejam facilmente entendidos. Cada experimento é 
apresentado de forma divertida e interativa, havendo a participação de voluntários da 
platéia, como se fosse um “show de calouros”. Como exemplo, pode-se citar o experi-
mento chamado “Jarra Misteriosa” onde quatro alunos do ensino médio ou fundamental, 
conforme a escola são convidados a adivinhar qual será a coloração da solução depois da 
adição de um reagente à solução previamente preparada com alguns sais. A participação 
da platéia na realização do experimento depende do grau de periculosidade do ensaio. 
Outro experimento que muito agrada é a “Bexiga H”, onde é capturado gás hidrogênio 
através da reação de papel alumínio com ácido clorídrico em uma bexiga e em seguida é 
colocado fogo na bexiga, provocando a queima do gás. Tal ensaio é um exemplo de ex-
perimento em que apenas os integrantes da Trupe Quimiatividade realizam, com grande 
segurança tanto para a platéia quanto para os seus.

Resultados 
A Trupe Quimiatividade, é um grupo relativamente novo no contexto da exploração de 

formas de divulgação científica na Universidade. Em outras instituições de ensino existem 
grupos que possuem o mesmo objetivo, entretanto, o grupo cresceu com muita rapidez 
chegando ao patamar dos outros já existentes e tem se mostrado bastante requisitado, 
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onde já chegaram a ser feitas três apresentações por dia. 

Nos dois anos de fundação, realizou mais de 50 apresentações e percorreu mais de 10 
cidades dentro do Oeste Paulista. Isto implica num total de mais de 3.000 alunos, junta-
mente com os respectivos professores – e alguns curiosos que saem da sala – que assistiram 
ao Show da Química.

Um aspecto bastante relevante em nossa coleta de informações é a grande interação 
entre apresentadores e público. A criação de situações-problema, com questionamentos 
aos alunos também estimula a aprendizagem a discussão saudável.

Os apresentadores contam com muito ludismo para explorar os tópicos abordados e 
exemplificar os acontecimentos, de maneira a estreitar as relações com os alunos, que co-
meçam a se interessar e participar mais ativamente com questionamentos. Há a criação de 
um ambiente sadio onde dúvidas são sanadas e alguns conceitos rotineiros são desmistifi-
cados para que a Química inserida. 

O fato de algumas escolas não contarem com laboratórios ou não realizarem atividades 
experimentais não interfere na atenção dada ao grupo pelos alunos. Há prazer e motivação 
provinda da platéia.

Além do conceito de cada experimento, algumas curiosidades e fatos corriqueiros como, 
por exemplo, o caso da adulteração de leite em Minas Gerais, são correlacionados com a 
decomposição do peróxido de hidrogênio no experimento “Chafariz de Espuma”.

Considerando as ações dos alunos observadas pelo grupo durante as apresentações, 
pode-se sinalizar contribuições significativas para estes no que diz respeito à motivação 
para discutir e entender os conceitos que estão sendo abordados em cada experimento. A 
cada término, os integrantes do grupo se disponibilizam a explicar qualquer dúvida exis-
tente da parte dos alunos mais tímidos. 

A realização dos experimentos no show tem contribuído para o conhecimento da ci-
ência Química de forma prática aos alunos. Embora a demonstração de experimentos re-
alizada em nossas apresentações não tenha a mesma finalidade pedagógica das atividades 
realizadas em laboratório pelos próprios professores, esse tipo de atividade é uma alterna-
tiva para a falta de laboratórios nas escolas. Diferentemente dos professores em suas salas 
de aula e em seus laboratórios, o grupo não avalia o que foi apresentado, de maneira que a 
falta de cobrança pode induzir a um aprendizado mais natural e mais proveitoso.

Também, a participação de acadêmicos do curso de Química na elaboração, criação e 
execução das apresentações proporcionam a oportunidade de atuarem como educadores, 
pesquisando e desenvolvendo novas metodologias para o ensino de Química. Os projetos 
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em funcionamento e a serem implantados, oferecem uma oportunidade ímpar de treina-
mento aos bolsistas participantes, especialmente os alunos do curso de Licenciatura em 
Química, por possibilitar: contato com situações de ensino–aprendizagem envolvendo os 
diferentes níveis do sistema de ensino e, preparo e adequação de experimentos integrados 
a projetos de ensino.

Conclusões 
Com a pesquisa foi possível verificar a visão que os ingressantes do curso tiveram sobre 

a apresentação e o trabalho realizado pelo grupo, observou-se também o grau de entendi-
mento das explicações realizadas no decorrer da apresentação e que a metodologia utiliza-
da pelo grupo conseguiu ser informativa ao público apresentado.

Além da excelente receptividade demonstrada, muitos alunos se interessaram pelas ati-
vidades do grupo e buscaram informações com os alunos-integrantes e com outros alunos 
que já conheciam o trabalho realizado.

As atividades realizadas pelo grupo Trupe Quimiatividade relatadas neste trabalho 
demonstram ser de uma grande relevância, pois desempenham de maneira eficiente o 
papel de divulgação da Ciência. O Show da Química funciona como uma maneira infor-
mal e muito prazerosa de divulgação da Química, pois estimula a percepção e a memória 
áudio-visual facilitando desta forma a aprendizagem e despertando o interesse dos alu-
nos/espectadores. 

Este fato é evidenciado pela procura do grupo por parte das escolas públicas e parti-
culares de Ensino Médio e para participação em eventos científico–culturais. O grupo 
também atua como uma forma de suprir uma deficiência da existência de laboratórios 
nestas referidas escolas. 

Após o término das apresentações, observa-se que há uma aceitação muito grande do 
projeto por parte dos alunos do Ensino Médio e Fundamental, e que estes passaram a ver 
a Química de forma diferente e com mais entusiasmo.

Conclui-se também que os acadêmicos do curso de Química participantes do projeto 
o valorizam como uma oportunidade de atuarem como educadores e até mesmo pesquisa-
dores, colocando em prática os conhecimentos adquiridos no curso de graduação.

 Esta pesquisa constitui um estudo inicial e que pode ser dado um prolongamento 
a fim de se obter outras informações pertinentes ao desenvolvimento do trabalho da Trupe 
Quimiatividade, com o intuito de melhoria contínua na divulgação da Ciência Química.
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Cultura e Educação Como Formas de 

Poder nas Relações Internacionais: Reflexões 

a Partir da Experiência em Sala de Aula

Elizabete Sanches Rocha1

Irma Dutra Gomes de Oliveira e Silva2

Larissa Jordão Pino3

Thiago Augusto de Freitas Machado4

Resumo: O projeto intitulado “Cultura e Educação como formas de poder nas 
Relações Internacionais: uma reflexão histórico-cultural sobre a im-
portância do indivíduo e da sociedade no destino do mundo globa-
lizado”, realizado em 2009, sob a orientação da Profa. Dra. Elizabete 
Sanches Rocha, será apresentado de forma sintetizada, ressaltando as 
principais atividades e discussões desenvolvidas. Neste período, a prin-
cipal característica do projeto foi suscitar o debate entre os estudantes. 
A partir da realidade intramuros da escola, aproximou-se o cotidiano 
dos educandos à realidade das relações internacionais, trazendo à tona 
a questão da Cultura e da Educação como ferramentas de poder no 
cenário internacional. Por meio de tais reflexões, pretendeu-se criar 
um ambiente propício à elaboração de formas de intervenção indivi-
dual e/ou coletiva partindo da realidade local de cada indivíduo, seja 
ela a escola, o bairro, a cidade, numa perspectiva pontual de atuação, 
passando posteriormente para ações globais, influenciando atores do 
cenário internacional.

Palavras-chave: educação. cultura. poder. relações internacionais.

1  Coordenadora do Projeto e Professora Assistente Doutora do Departamento de Educação, Ciências Sociais, e Política 
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2  Discente do 4º ano do Curso de Relações Internacionais da FCHS da UNESP/Franca e bolsista do projeto. Contato: 
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3  Discente do 3º ano do Curso de Relações Internacionais da FCHS da UNESP/Franca e bolsista do projeto. Contato: 

<lari_ljp@yahoo.com.br>

4  Discente do 3º ano do Curso de Relações Internacionais da FCHS da UNESP/Franca e bolsista do projeto. Contato: 
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Introdução

Na situação mundial vigente, em que ao menos por ora não se vislum-

bram outras possibilidades mais abrangentes, é preciso contrapor-se à 

barbárie principalmente na escola. Por isto, apesar de todos os argumen-

tos em contrário no plano das teorias sociais, é tão importante do ponto 

de vista da sociedade que a escola cumpra sua função, ajudando, que se 

conscientize do pesado legado de representações que carrega consigo.5

Dentro da lógica político-econômica neoliberal, em que a sociedade de consumo e as 
disparidades intrínsecas ao sistema capitalista têm se demonstrado cada vez mais enraiza-
das e perversas, o processo conhecido como globalização começa a ser revisto e reelabora-
do sob uma nova perspectiva, a dos marginalizados em relação a este sistema.

 Ainda que a tentativa de elaboração de uma sociedade mais igualitária não seja recente, 
a reificação da cultura e da educação – ocorrida principalmente no mundo Ocidental, con-
solidada mais marcadamente ao longo do século XX e potencializada no final do mesmo 
século, sob a égide de grandes conquistas tecnológicas6 – é um fator que contribui com a 
alienação e a acomodação do indivíduo frente a sua realidade. 

O tão aclamado progresso, resultado direto da modernidade, trouxe consigo falhas es-
truturais que originariam descompassos políticos, culturais, econômicos e sociais, pois a 
racionalidade humana enfatizada pelo século das luzes e o avanço tecnológico geraram 
conquistas em várias dimensões sociais, mas, ao mesmo tempo, resultaram em novas for-
mas de atrocidades cometidas durante o século XX. É evidente que o melhor exemplo que 
se tem desse processo contraditório é a criação da bomba atômica. Uma análise da visão 
otimista que acompanhava a derrota do nazismo e posteriormente o fim da Guerra Fria 
demonstrou existir uma grande fissura entre a realidade e a crença na emergência de um 
novo mundo e expôs a singularidade de uma nova realidade tão cruel e excludente quanto 
o foram os totalitarismos vivenciados até então. 

Não foi a ausência de progresso, mas pelo contrário o desenvolvimento 

tecnocientífico, artístico, econômico e político que tornou possível as guer-

ras totais, os totalitarismos, o afastamento crescente entre a riqueza do 

5  ADORNO, Theodor W. Educação e emancipação. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 117. 

6  CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 17.
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Norte e a pobreza do Sul, o desemprego e os novos pobres, a desculturação 

geral com a crise da escola [...].7

O globalitarismo, tal como ele se apresenta, solidificado através do despotismo da in-
formação e da ditadura do dinheiro, a serviço do mercado, atinge a sociedade como um 
todo: no trabalho, no lazer, nas relações interpessoais e até mesmo no estudo e nas pesqui-
sas8. O consumo exacerbado de mercadorias cria uma espécie de novo poder político, onde 
a sociedade desaparece e as relações que se estabelecem são predominantemente econô-
micas. De acordo com Saramago9, as tomadas de decisão se dão numa esfera que a demo-
cracia não é capaz de atingir e ficam restritas aos países desenvolvidos e às organizações 
financeiras internacionais. Estas têm muitas de suas políticas baseadas nos interesses das 
grandes corporações transnacionais, sendo responsáveis por determinar o futuro daqueles 
que são considerados subdesenvolvidos, pobres, dependentes e atrasados. Começam a se 
confundir os interesses dos grandes monopólios com os interesses dos Estados. 10

Ter a oportunidade de desmistificar a globalização em seu conceito hegemônico e con-
seguir superar a idéia de imobilidade das ações sociais, tal qual ela nos é vendida, passa 
a ser resultado da transformação da massa em uma sociedade crítica à procura de sua 
emancipação. Nesse sentido, a construção do conhecimento e a busca por uma coletivida-
de mais humana exigem do homem contemporâneo a retomada da consciência histórica, 
para assim poder compreender e transformar a lógica do mundo que o circunda. É preciso 
criar uma nova lógica de sustentabilidade, com o olhar daqueles que foram marginaliza-
dos, impedir a reprodução incessante de instituições de ensino e aprendizagem que não 
questionam e apenas reproduzem o modelo social, cultural, político e econômico que está 
sendo imposto. Conforme Galeano11: 

Vamos nos converter na triste caricatura do Norte? Vamos ser como eles? 

Repetiremos os horrores da sociedade de consumo que está devorando o 

planeta? Vamos ser violentos? E crer que estamos condenados à guerra 

7  LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno explicado às crianças: correspondência 1982-1985. Lisboa: Dom Quixote, 

1993. p.102.

8  SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 

2009.

9  TENDLER, Silvio. Encontro com Milton Santos: por uma outra globalização. Filme. Disponível em: <http://www.

youtube.com/watch?v=wMJ8m8gk8vs>. Acesso em: mar. 2010.

10  COSTA, Edmilson. A globalização e o capitalismo contemporâneo. São Paulo: Expressão Popular, 2008. p. 88.

11  TENDLER, Silvio. Encontro com Milton Santos: por uma outra globalização. Filme. Disponível em: <http://www.

youtube.com/watch?v=wMJ8m8gk8vs>. Acesso em: mar. 2010.
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incessante? Ou vamos gerar outro mundo diferente? Vamos oferecer ao 

mundo um mundo diferente? 

Encontrar um caminho alternativo em meio a esta realidade que, à primeira vista, pa-
rece imutável, pode se assemelhar a uma proposta distante das possibilidades concretas 
individuais; contudo, se considerarmos a globalização como um produto cultural, cons-
truído através das relações humanas, a desconstrução e reconstrução da mesma passa a ser 
uma tarefa mais tangível. Para isso o reconhecimento do outro, partindo de um diálogo de 
respeito mútuo, pode contribuir substancialmente na efetivação de um modelo original de 
sociedade. O diálogo se estabelecerá através de “Zonas de Contato” onde diversas realida-
des do mundo normativo, cultural, político e onde as práticas e os conhecimentos gerados 
pelos diferentes atores sociais se encontrarão, chocar-se-ão e interagirão.12

Hall (2006) discute com clareza a necessidade de se iluminar a discussão sobre o mul-
ticulturalismo, uma vez que a ele são atribuídos diferentes significados, a depender do 
contexto ideológico que determina sua enunciação. Ou seja: podemos falar em multicultu-
ralismos – no plural mesmo – conservadores e emancipatórios. Nessa linha de raciocínio, 
o autor refletirá sobre o que ele chama, por um lado, de multiculturalismo liberal e, por 
outro, de multiculturalismo crítico e, portanto, de resistência:

O multiculturalismo liberal busca integrar os diferentes grupos cul-

turais o mais rápido possível ao mainstream, ou sociedade majoritá-

ria, baseado em uma cidadania individual universal, tolerando certas 

práticas culturais particularistas apenas no domínio do privado. O 

multiculturalismo pluralista, por sua vez, avaliza diferenças grupais 

em termos culturais e concede direitos de grupo distintos a diferentes 

comunidades dentro de uma ordem política comunitária ou mais co-

munal. O multiculturalismo comercial pressupõe que, se a diversidade 

dos indivíduos de distintas comunidades for publicamente reconhecida, 

então os problemas de diferença cultural serão resolvidos (e dissolvidos) 

no consumo privado, sem qualquer necessidade de redistribuição do po-

der e dos recursos [...] O multiculturalismo crítico ou “revolucionário” 

enfoca o poder, o privilégio, a hierarquia das opressões e os movimen-

12  SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. Revista 

Crítica de Ciências Sociais, Coimbra, n. 63, p. 268, out. 2002.
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tos de resistência [...] Procura ser “insurgente, polivocal, heteroglosso e 

anti-fundacional”13

Vivenciar o verdadeiro multiculturalismo emancipatório é, além de superar as diferen-
ças, procurar edificar uma cidadania consciente e crítica, pela qual os indivíduos estarão 
aptos a elaborarem práticas capazes de transcender as injustiças marcadas ao longo da 
história. 

Seguindo essa lógica, os primeiros passos para a reflexão crítica e para a transformação 
social estão na fase do desenvolvimento escolar, quando o jovem ainda se demonstra pré-
-disposto a discutir, compartilhar informações e construir sua realidade. Frente a isso, a 
escola se apresenta como um dos principais meios de propagação de uma educação liber-
tadora e emancipatória, formando cidadãos questionadores, multiplicadores de opinião, 
capazes de criticar a si mesmos e de compreender as fragmentações da história, criando 
assim espaços dialógicos de emancipação. A discussão em sala de aula torna-se uma fer-
ramenta fundamental já que o objetivo é fazer com que a percepção coletiva do mundo e 
das relações humanas seja (re)construída:

[...] estamos descobrindo o sentido de nossa presença no planeta, pode-se 

dizer que uma história universal verdadeiramente humana está, final-

mente, começando. A mesma materialidade, atualmente utilizada para 

construir um mundo confuso e perverso, pode vir a ser uma condição 

da construção de um mundo mais humano. Basta que se completem as 

duas grandes mutações ora em gestão: a mutação tecnológica e a mutação 

filosófica da espécie humana.14

Para que as temáticas fossem mais bem introduzidas, o projeto se dividiu em três gran-
des módulos, que nortearam a discussão ao longo do ano, sendo elas:

•	 Modulo	I	As	Caras	do	Brasil

Através de elementos culturais, buscou-se entender o processo de formação histórico-
-cultural e a conseqüente formação da identidade do povo brasileiro. Buscou-se compre-
ender o olhar do brasileiro sobre si mesmo, o conceito de identidade e observar a impor-
tância das relações de poder travadas no Brasil desde a colonização.
13  HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006. p. 51. 

14  SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal.  Rio de Janeiro: 

Record, 2009. p.174.
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•	 Modulo	II	Cultura	de	Massa	

Debater o conceito de globalização, trabalhar a percepção de mídia e cultura de massa; 
visualizar no microcosmo em que vivemos os reflexos da globalização, refletir sobre a in-
dústria global e sua contribuição na construção das identidades.

•	 Modulo	III	Culturas	Regionais	

Desenvolver os conceitos de centro-periferia, de democracia e de diversidade cultural; 
abordar os diversos atores internacionais e sua importância; tratar da formação da identi-
dade a partir da alteridade.

Desenvolvimento
O projeto foi desenvolvido pelos discentes do curso de Relações Internacionais do Nú-

cleo de Ensino com alunos do 2º ano do Ensino Médio na E.E. Mário D’Elia – Franca, 
SP. A carga horária foi de 100 minutos (duas aulas) por semana, durante nove meses.

Elaboramos o calendário de aplicação das aulas no princípio de 2009, tendo em vista 
que seriam utilizadas alternadamente as aulas dos diferentes professores que ministrassem 
suas matérias com os alunos do 2º ano do Ensino Médio. Foi apresentado à coordenação 
da escola um plano de desenvolvimento das aulas, que foi afixado na sala dos professo-
res, facilitando assim o estabelecimento do contato prévio com as temáticas que seriam 
trabalhadas em sala de aula. Sendo assim, o curso intercalou datas e horários. Durante a 
realização do projeto, contamos com a presença de três bolsistas que foram responsáveis 
pela organização, escolha das temáticas trabalhadas e direcionamento dos trabalhos de-
senvolvidos em sala de aula. 

No que se refere ao conteúdo, tivemos a oportunidade de explorar, por meio da arte, a 
influência crucial que a cultura e a educação exercem na formação dos indivíduos e como 
estas influências são utilizadas, muitas vezes, como ferramentas de poder, não apenas nas 
relações internacionais, mas também na vida cotidiana. Prezou-se, durante o desenvolvi-
mento das atividades, por aproximar a realidade do educando aos temas que fossem es-
senciais para sua formação e que à primeira vista parecessem inatingíveis. Dessa maneira a 
interação entre a arte e os fatos cotidianos/históricos fortaleceu o vínculo, de uma maneira 
elucidativa, criado entre o conhecimento adquirido em sala de aula e a prática em comuni-
dade. A necessidade de fazer com que todos se sentissem co-autores de sua própria histó-
ria e responsáveis pela (des)construção das entidades sociais, fez com que o envolvimento 
dos alunos promovesse uma maior interação da sala de aula com a comunidade na qual se 
inserem e com o microcosmos da universidade.
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Para ilustrar a proposta da conectividade e da intencionalidade dos fatos, utilizou-se a 
obra “A criança geopolítica assistindo ao nascimento do novo homem” (1943) – Salvador 
Dali – no contexto de pós-segunda guerra, onde foram ressaltados os sentimentos do ar-
tista por meio das cores e da frieza do quadro. Ao retratar o nascimento do homem que sai 
do mundo, nesse contexto representando um ovo, mostra-se o olhar desenganado e satí-
rico de Dali, ao expor sua visão sobre o surgimento do novo homem. As reflexões sobre a 
obra foram, naturalmente, orientadas por nós com a intenção de mostrar a arte como uma 
forma de manifestação da percepção de um tempo. 

Nesse sentido, mesmo antes de alguns apontamentos feitos pelo grupo do Núcleo de 
Ensino, e embora muitos estudantes do Ensino Médio não conhecessem Salvador Dali e 
não soubessem quando o quadro fora pintado, a desesperança crítica refletida na pintura 
foi percebida e destacada por todos. 

Conforme salienta Bakhtin15, “O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de 
classes” e, assim, a presença da arte como forma de emancipação e transformação da so-
ciedade passou a ser o primeiro contato que os alunos tiveram com um olhar diferenciado 
sobre o tempo histórico e sobre o próprio ser humano em busca de uma mudança profun-
da de paradigmas. Com isso, conseguimos introduzir o debate sobre a ideologia16, retratar 
a intenção e as crenças inerentes aos atos, seja através das artes, da política, da música, da 
educação ou de quaisquer outros meios; e enfatizar que nossos diálogos

[...] são fundamentais tanto para a prática pedagógica, quanto para o 

estabelecimento de uma relação mais criativa com os educandos, pois 

instiga-os a serem mais críticos, mais reflexivos, mais preocupados com o 

contexto social, e desperta-os para outros mundos, principalmente para a 

literatura e culturas hispano-americanas e a arte universal.17

Para tratar de assuntos que interferiram diretamente na formação identitária dos alu-
nos, ou mais precisamente na maneira como eles vêem o Brasil e a si mesmos, partimos 
do livro “O Povo Brasileiro – A formação e o sentido do Brasil”, de Darcy Ribeiro e da 
pesquisa realizada pelos educandos, em que eles foram responsáveis por fazer um levanta-
mento sobre seus ancestrais. Com o resultado da pesquisa dos estudantes fomos à sala com 
15  BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec : Annablume, 2002. p. 46.

16    “A  esse  conjunto  de  idéias,  a  essas  representações  que  servem  para  justificar  e  explicar  a  ordem  social,  as 

condições de vida do homem e as relações que ele mantém com os outros homens é o que comumente se chama 

ideologia.” FIORIN, José Luiz. Linguagem e ideologia. São Paulo: Ática, 1993. p. 28.

17  RIBEIRO, Aya. O fazer e o pensar no cotidiano da sala de aula. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Docência Universitária) - Universidade de Uberaba, Uberaba, 2005.
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o intuito de interligar as origens étnicas dos nossos antepassados à origem do próprio povo 
brasileiro e a formação do mosaico cultural que é o Brasil, apresentado por Darcy Ribeiro. 

 Discutimos as principais matrizes formadoras da nação brasileira e sua relevância en-
quanto precursoras de conflitos e da criação de uma identidade única. Discutimos a cria-
ção de um

[...] povo novo, ainda, porque é um novo modelo de estruturação societá-

ria, que inaugura uma forma singular de organização sócio-econômica, 

fundada num tipo renovado de escravismo e numa servidão continuada 

ao mercado mundial. Novo, inclusive, pela inverossímil alegria e espan-

tosa vontade de felicidade, num povo tão sacrificado, que alenta e como-

ve a todos os brasileiros.18

Ao tratar sobre a questão da identidade19, conseguiu-se instigar entre os alunos a dis-
cussão sobre os estereótipos e foi feita uma análise sobre as características atribuídas ao 
brasileiro e se elas condizem com a percepção que eles possuem da realidade. Esse novo 
povo que se forma no Brasil, com características únicas, passa a ser estudado pelos edu-
candos do colégio e pelos discentes da UNESP, com o propósito de desmistificar algu-
mas imagens criadas sobre o brasileiro. Falou-se a respeito do homem cordial20; do povo 
supostamente sempre feliz, que gosta de futebol e carnaval, da miscigenação que se quer 
sem racismos; e chegou-se à conclusão de que é comum que sejam criados estereótipos, 
por isso a importância de se exercitar um olhar crítico sobre a imagem impregnada de 
valores criados pelas comunidades sobre os indivíduos que, por sua vez, nem sempre se 
sentem refletidos nelas.  

Uma questão que surge a partir da construção da própria identidade é o reconheci-
mento da diversidade e da constituição do diferente, ou seja, o outro. Nesse sentido, foi 
importante ressaltar que o processo histórico de cada sociedade, inclusive a brasileira, e sua 
formação se deram com elementos endógenos e exógenos, que moldaram a forma de vida 
de um determinado grupo; sendo assim, a formação dos indivíduos e do coletivo não ocor-
re de forma padronizada. A idéia de convivência pacífica entre indivíduos distintos que, 
até então, era uma medida simples pela qual cada estudante inserido naquele contexto de 
sala de aula buscava, mostrou-se limitada quando debatida numa esfera mais próxima dos 

18  RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 19.

19  CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

20   HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
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educandos. O que parecia ser simples de se alcançar entrou em choque quando introduzi-
mos, através da Arte Seqüencial (histórias em quadrinhos), temas sobre homossexualidade 
e sobre o racismo. O mito da coexistência sem conflitos entre as diversidades culturais, 
étnicas, religiosas e sexuais caiu por terra, na experiência viva da sala de aula: 

O Brasil se singulariza por ser uma “democracia racial” a despeito dos 

séculos de regime de trabalho escravo e da forma pela qual são tratados 

prática e ideologicamente o índio, o negro, o árabe, o japonês, o polonês 

e outros, indivíduos e coletividades deste singular “laboratório racial”.21

Para Martins22, “A consciência da diferença, necessariamente decorrente da contempla-
ção do outro, pode derivar para a assimilação, para o contraste, para a rejeição. No entanto, 
o fiel do processo decisório é a consciência da diferença.” E foi exatamente na medida em 
que o projeto provocou a reflexão sobre a diferença que o debate se tornou mais profícuo 
entre os estudantes, e o grupo do Núcleo de Ensino atingiu seu objetivo.

A reação da sala foi surpreendente, porque através do debate constatou-se que aquele 
ambiente possuía preconceitos velados, como, por exemplo, dois estudantes que se decla-
ravam racistas e homofóbicos.  Entender que o racismo e a homofobia também são cons-
truções históricas desse “laboratório racial”, que serviram a determinados interesses e que 
são latentes na sociedade brasileira, contribuiu para que os estudantes se questionassem 
a respeito das origens dos preconceitos. Nesse sentido, o multiculturalismo, trabalhado 
em sala de aula, colocou em debate a necessidade da articulação e compreensão do outro, 
dinamizando o processo de identidade e alteridade, em busca do reconhecimento dos 
diversos discursos legítimos tão imprescindíveis num mundo cada vez mais marcado por 
radicalismos, como observa Rocha.23

Ser capaz de alterar a dinâmica de poder que se apresenta e combater os preconceitos 
construídos e velados, em todas as esferas sociais, só poderá ser efetivo quando houver um 
auto (re)conhecimento dos indivíduos enquanto sujeitos históricos. Isso poderá possibi-
litar a compreensão da formação das identidades, assim como a construção dos símbolos, 
da cultura e do Estado, todos essenciais para a libertação da visão conformista, segundo a 
qual se está limitado apenas a reproduzir a lógica perversa de uma sociedade de consumo. 
A consciência de que a idéia de imobilidade é constantemente imposta e transmitida pelos 

21  IANNI, Octávio. Tipos e mitos do pensamento brasileiro. Sociologias, Porto Alegre, n. 7, p. 187, jan./jun. 2002. 

22  MARTINS, Estevão C. de Rezende. Cultura e poder. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 41.

23  ROCHA, Elizabete Sanches. A necessidade da percepção multicultural. Jornal UNESP, São Paulo, ano 19, n. 202, 

jul. 2005. Suplemento Fórum. 
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meios de comunicação, pela educação bancária24, pela cultura e pela política, permite uma 
postura reflexiva capaz de se contrapor à alienação e aos preconceitos presentes no cenário 
local e mundial.

Outro importante elemento tratado em sala de aula é o poder que a mídia e os meios 
de comunicação de massa exercem sobre a opinião pública, e entenda-se opinião pública 
no sentido da sociedade contemporânea que vê nos meios de comunicação uma verdade 
única, neutra e absoluta. Através do debate sobre os meios de comunicação, foi possível 
resgatar ainda os elementos discutidos em aulas anteriores, ao mostrar como os discursos 
proferidos são moldados atendendo aos interesses dos grupos de maior relevância que se 
inserem em determinados contextos históricos. Para Fiorin25, “Embora haja, numa forma-
ção social, tantas visões de mundo quantas forem as classes sociais, a ideologia dominante 
é a ideologia da classe dominante.”

O exemplo citado foram os jornais, que circulavam na Alemanha nazista, e traziam 
charges e pesquisas médicas de apoio ao anti-semitismo. Com o decorrer das aulas foi 
tornando-se mais claro como a mídia, a cultura e a educação não são ideologicamente 
neutras ou imparciais. Por exemplo, ao tomarmos os principais jornais do Estado de São 
Paulo e verificarmos a terminologia utilizada pelos mesmos ao abordarem a presença de 
trabalhadores sem terra em propriedades rurais, pudemos debater a respeito das diferenças 
semânticas e dos distintos efeitos de sentido provocados quando se afirma que o Movi-
mento dos Sem Terra (MST) “invadiu” uma propriedade. Ainda com relação ao debate 
sobre a mídia, foi possível tratar da oposição entre fato e notícia, onde foi abordado um 
mesmo assunto sob algumas perspectivas antagônicas dos meios de comunicação que pos-
suíam visões políticas e ideológicas diferentes. Como afirma Santos,

Estamos diante de um novo “encantamento do mundo”, no qual o dis-

curso e a retórica são o princípio e o fim. Esse imperativo e essa onipre-

sença da informação são insidiosos, já que a informação atual tem dois 

rostos, um pelo qual ela busca instruir, e um outro, pelo qual ela busca 

convencer [...] O evento é entregue maquiado ao leitor, ao ouvinte, ao 

telespectador, e é também por isso que se produzem no mundo hoje, si-

multaneamente, fábulas e mitos.26 

24  FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

25  FIORIN, José Luiz. Linguagem e ideologia. São Paulo: Ática, 1993. p. 31.

26  SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: 

Record, 2009. p. 39-40.
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A partir das ponderações feitas em relação ao filme “Narradores de Javé”, foi elaborada 
uma avaliação sobre a diversidade polifônica dos discursos proferidos durante o filme, 
discursos estes que se remetem a uma cultura popular27, diametralmente oposta à cultura 
de massa28, que busca uma homogeneização dos indivíduos.

Para elucidar ainda mais o conceito de uma massificação da cultura mundial em detri-
mento da cultura local e para aproximar o debate de sala ao cotidiano do estudante, ela-
borou-se uma atividade, para o encerramento do ano, na qual os participantes do projeto 
ficaram responsáveis pela confecção de um documento que retratasse a realidade da cidade 
de Franca, caso ela fosse ameaçada – tal como a cidade do filme “Narradores de Javé” – de 
ser inundada para a construção de uma hidrelétrica. 

Os resultados obtidos nessa atividade foram distintos; alguns criaram histórias sobre a 
cidade ressaltando a importância de transformá-la em patrimônio histórico, outros cria-
ram um movimento social muito parecido com o Movimento dos Atingidos por Barra-
gens (MAB) e outros elaboraram um documento de denúncia pedindo a avaliação dos 
impactos ambientais, que seria remetido para órgãos internacionais.

Para impulsionar ainda mais essa consciência crítica e o hábito de questionar, os mo-
vimentos de resistência e de reorganização político-sociais foram cruciais. Estabelecer o 
contato com o surgimento dos novos atores internacionais, como as ONG’s e os mo-
vimentos sociais, tais como o MST, o movimento dos atingidos por barragens (MAB), 
o movimento dos trabalhadores sem teto (MTST), o movimento estudantil (ME) e o 
movimento negro facilitou a elucidação dos meios que podem ser utilizados na busca de 
uma sociedade mais humana voltada para a paz, não apenas teoricamente, mas como uma 
forma de sobrevivência. Partiu-se, fundamentalmente, na orientação destas discussões, da 
idéia, segundo a qual

Em nossa era [...] legitima-se a perenidade do capitalismo, da desigual-

dade do neocolonialismo ou desse fenômeno equivocadamente chamado 

de globalização – ao qual eu dou o nome correto: globocolonização. Na 

verdade, estamos vivendo a imposição, a todo o planeta, de um modelo 

anglo-saxônico de sociedade.29

27   Para a abordagem deste conceito, partimos principalmente das reflexões encontradas em SILVA, Dilma de Melo 

(Org.). Brasil: sua gente e sua cultura. São Paulo: Terceira Margem, 2007.

28   Para a abordagem deste conceito, partimos das reflexões de LIMA, Luiz Costa. Teoria da cultura de massa. São 

Paulo: Paz e Terra, 2000.

29  BETTO, Frei; CORTELLA, Mario Sergio. Sobre a esperança: diálogo. Campinas: Papirus, 2009. p. 33-34.
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Ao assumir como meta essas mudanças da sociedade, que devem ser iniciadas em sala 
de aula, buscou-se alterar a disposição dos estudantes, de forma que eles ficassem orga-
nizados em um único círculo, ou em pequenos grupos, fazendo com que os professores 
permanecessem dispersos pela classe, dinamizando o processo de aprendizagem. Dessa 
forma os educandos não ficavam estáticos, tendo na imagem do professor, que se coloca 
à sua frente, como o único detentor de conhecimento. Essa transformação faz com que 
eles passem a fazer parte de um centro de criação e questionamento e são incentivados a 
prestar atenção em vários pontos da sala de aula, conforme se modificam as pessoas que 
expressam sua opinião; com essa postura foi problematizada a imagem do sujeito passivo 
em sala de aula e em comunidade, habituado a receber informações e conhecimentos que 
não terão importância concreta para sua formação enquanto seres humanos. Busca-se en-
tão o desenvolvimento do sujeito ativo, capaz de pensar e atuar na esfera social na qual ele 
se insere, seja em sala de aula, seja individualmente, seja coletivamente. 

Com as novas posturas de horizontalidade, mantidas em sala de aula, o estudo da 
democracia surge como uma demanda espontânea. Por meio de uma retomada histó-
rica, para que este conceito também fosse visto como uma criação social, ponderou-se 
sobre a idéia utópica que se tem da democracia e de como ela é aplicada na prática. 
Entender que a democracia pode ser buscada no sentido utópico não implica que ela 
possa ser contestada, em seus princípios, quando apresentar contradições, principal-
mente quando essa forma de governo não se aplicar em consonância com a proposta 
democrática em que o poder das decisões políticas se concentra na mão dos cidadãos. 
Nas palavras de Saramago30:

[...] não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia 

seqüestrada, condicionada, amputada. Por que o poder do cidadão, o 

poder de cada um de nós limita-se na esfera política, repito, na esfera 

política, a tirar um governo de que não se gosta, por outro que talvez 

venha a gostar. Nada mais. Mas as grandes decisões são tomadas numa 

ou outra esfera e todos sabemos qual é. As grandes organizações finan-

ceiras internacionais, os FMIs, as organizações mundiais do comércio, os 

bancos mundiais, a OCDE.

Outro mote que está atrelado à democracia se refere à liberdade, ou seja: a possibilida-
de de escolha legítima que os indivíduos têm de optar por um modo de vida no qual não 
30  TENDLER, Silvio. Encontro com Milton Santos: por uma outra globalização. Filme. Disponível em: <http://www.youtube.

com/watch?v=wMJ8m8gk8vs>. Acesso em: mar. 2010.
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sofram restrições exógenas à sua vontade, a não ser aquelas que visam um bem comum, de 
convivência pacífica na sociedade. 

No estudo sobre os documentários “Ilha das Flores” e “Por uma outra globalização”, 
colocou-se em xeque a real participação e liberdade que se tem frente ao Estado, às re-
lações de exploração do trabalho, ao consumo, aos meios de comunicação de massa e 
às diretrizes estabelecidas pelo mercado, tão presentes na sociedade ocidental capitalista. 
Ainda para resgatar a democracia dentro da perspectiva intramuros escolar, falou-se sobre 
o vestibular, as cotas de ensino, a verticalidade de poder dentro da estrutura institucional e 
de como algumas das diretrizes educacionais advêm de órgãos internacionais que definem 
as bases de ensino. Debateu-se sobre o caráter não democrático dessas decisões, pois não 
envolvem diretamente os interesses da sociedade civil e sim de grandes concentrações de 
capital como o Banco Mundial, de países desenvolvidos e de empresas transnacionais.

Conclusão
O projeto de 2009 começou com grande resistência por parte dos alunos que se de-

monstravam desmotivados, indiferentes aos acontecimentos e aos conteúdos discutidos e 
distantes dos professores; essa realidade cuidadosamente avaliada, ao longo do ano, permi-
tiu ao NERI entrar em contato, por meio dos membros do grupo ou de sua orientadora, 
com outras esferas que também demonstravam as mesmas carências. As dificuldades apre-
sentadas naquele microcosmo e o lento (des)envolvimento dos alunos em parceria com 
os conteúdos do projeto surtiram mudanças tardias, porém significativas e substanciais. 
Como, por exemplo, quando os alunos encontraram maneiras diferentes, embasados nas 
aulas ministradas ao longo do ano, de solucionar uma possível situação de inundação para 
a construção de uma hidrelétrica em Franca, ou com a contribuição mais importante: as 
idéias levantadas para a elaboração da temática do projeto de 2010.

  Com a aproximação dos temas à realidade do aluno, e com o exercício constante de 
questionamento, a inibição inicial foi superada, como já foi citado anteriormente, e resul-
tou em diversas manifestações. Entre elas estão o projeto de reafirmação da importância 
e da identidade de Franca, as redações produzidas ao longo dos módulos, a participação 
crescente, as dinâmicas em sala de aula e os debates mais bem argumentados. Constatou-
-se que a interdisciplinaridade e a conexão com a realidade do educando são essenciais, 
pois as fissuras e preconceitos velados na turma se demonstravam tão latentes que o aban-
dono desse tipo de abordagem crítica pode esconder e aprofundar ainda mais sombrias 
questões guardadas a sete chaves pelos jovens estudantes. É claro que não enfrentar tal 
realidade só faz reproduzir práticas sociais violentas e discriminatórias.
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O novo olhar sobre o mundo e a indignação perante aquilo que não deve ser enquadra-
do como normal e aceitável foi uma semente plantada nos secundaristas por aqueles que 
de alguma forma também receberam uma semente; esta deve ser plantada não apenas em 
solo fértil, mas deve ser cultivada em terra árida e desacreditada, onde se tem a esperança 
de florescer um novo mundo.

Vive-se, já ao término da primeira década do século XXI, o que consideraríamos, em 
termos mundiais – leia-se ocidentais – tempos de paz. No campo das Relações Inter-
nacionais é comum, infelizmente, tratar a paz como um conceito que se opõe à guerra. 
Portanto, para as teorias mais conservadoras, a paz se qualificaria fundamentalmente 
como a ausência de guerra. Ou seja: ela não teria uma autonomia, estando à sombra 
de um parâmetro social, que seriam os conflitos armados. A pergunta que permanece, 
portanto, depois da realização do trabalho na escola, não poderia ser outra: de que paz 
estamos a tratar? O fato de não vivermos sob uma guerra declarada significaria vivermos 
em tempos de paz? O que se pretendeu foi justamente exercitar junto dos alunos a difí-
cil, mas essencial, construção de relações sociais capazes de operar por uma outra lógica: 
a do respeito mútuo que, nesse caso, torna-se sinônimo de paz. Transformar a idéia e o 
conceito de paz em uma esfera independente do conceito de guerra, autônoma em suas 
possibilidades inventivas e criadoras de novos e diferentes modos de organização social 
e de resolução de conflitos, a paz positiva, permanece sendo um grande desafio. Sobretu-
do quando lidamos com a banalização e a indiferença diante de atrocidades e injustiças 
perpetradas cotidianamente. Mas, se quisermos um mundo que realmente seja susten-
tável, há de haver não somente uma nova e mais sensível interação com a natureza. Será 
preciso o empenho na construção e manutenção de relações humanas mais pacíficas, 
porque solidárias e dialógicas. Nesse sentido, cabe lembrar que “O diálogo proposto por 
Paulo Freire é uma relação horizontal, oposta ao elitismo. Nutre-se de amor, humildade, 
esperança, fé e confiança.”31 Considerando o poder da educação e da cultura no âmbito 
das relações internacionais, o mundo que imaginamos para as próximas gerações será o 
resultado direto das construções históricas e identitárias que realizamos hoje. E a sala 
de aula permanece sendo o lócus privilegiado onde tais escolhas são legitimadas, repro-
duzidas ou reinventadas.
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Resumo: Com o envelhecimento da população surgem às doenças crônico de-
generativas que podem gerar incapacidade funcional, dentre elas está 
a osteoporose. Esta doença é causada pelo enfraquecimento ósseo se-
guido de fraturas. A fragilidade óssea altera a capacidade funcional 
dos idosos gerando muitas vezes transtornos emocionais e financeiros. 
A osteoporose pode ser evitada através da prevenção que deve come-
çar desde a infância e perdurar por toda a vida, no sentido de esto-
car massa óssea para poder gastar na velhice. O projeto de extensão 
“Educação é a Base da Prevenção” tem como objetivo principal orien-
tar alunos de escolas da rede pública sobre os alimentação saudável e 
atividade física, procurando permanecer o menor tempo possível na 
frente da televisão ou computador. A prevenção na infância é essen-
cial para se ter ossos fortes na velhice. Desta maneira, além de estocar 
massa óssea, a criança estará evitando o colesterol ruim e a hiperten-
são, atualmente encontrados em grande parte da população infantil.

Palavras-chave: Osteoporose, prevenção, crianças.

Introdução
Atualmente, com as facilidades dos eletrodomésticos não precisamos sequer nos levan-

tar do lugar. Basta um simples “clic” para um eletrodoméstico poder ser ligado ou desliga-
do. Sendo assim, temos crianças sedentárias que passam a maior parte do tempo na frente 
do computador ou da televisão. É a geração de crianças que já apresentam precocemente 
doenças tais como: colesterol ruim, hipertensão, entre outras. Será a geração que terá a 
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osteoporose precoce, se nada for feito. Muitas crianças não estão estocando massa óssea 
na infância. 

A osteoporose precoce é a doença que todos devem se preocupar, porque podemos 
muito bem passar sem esta patologia precocemente, com qualidade de vida. A osteoporose 
senil não tem como escapar, mas a doença chegará bem tardiamente, desde que um con-
junto de medidas possa ser adotado. 

Em nosso corpo, existem células que fabricam osso (osteoblastos) e células que absor-
vem osso (osteoclastos) Na infância, a atividade dos osteoblastos está em alta enquanto 
que a dos osteoclastos em baixa. Na velhice, o processo se inverte, e existem muito mais 
células destruindo osso do que fabricando. Este mecanismo faz com que o esqueleto vá 
ficando fragilizado. Ao menor esforço físico os ossos podem ser quebrados. Os locais mais 
frequentes de fraturas são: vértebras, punho, quadril e, especificamente, o colo do fêmur. 
Fraturas de colo do fêmur em mulheres após a menopausa são doze vezes mais constantes 
do que em homens idosos, sendo uma das causas frequentes de internação hospitalar com 
elevado risco de mortalidade. Tal fratura requer longos períodos de internação e, ao longo 
deste tempo, a paciente pode contrair uma pneumonia ou até mesmo adquirir infecção 
hospitalar, indo a óbito. Após os 30 anos, perde-se 0,3% de osso ao ano. Na mulher, a perda 
é maior nos 10 primeiros anos pós-menopausa e, mais ainda, na mulher sedentária.

A doença só é percebida normalmente em estágios avançados quando da fratura de 
algum osso do corpo, por se desenvolver de forma silenciosa. Quando isso acontece, a pa-
ciente procura o médico que, após o exame de raio-X, lhe explica que o osso quebrou por 
causa da osteoporose instalada. Então, diante deste quadro, pensamos que esta situação 
pode ser trabalhada. A preocupação com relação a osteoporose se faz necessária desde a 
infância até a senilidade e não tão somente quando a mulher atinge a menopausa. Neces-
sitamos de articular um mecanismo de prevenção da osteoporose e, a melhor idade para 
isso, é na infância. Neste sentido, procuramos ensinar a criança a ter um estilo de vida que 
permita estocar massa óssea em tenra idade para poder gastá-la na velhice. 

No presente Projeto do Núcleo da FCT/UNESP, Campus de Presidente Prudente, 
desenvolvido no início do período letivo de 2009, procuramos primeiramente realizar um 
levantamento e consulta da literatura morfológica e fisiológica, básica e aplicada, como 
forma de apresentá-las, na forma de palestras expositivas, a alunos da rede pública estadu-
al e municipal do ensino fundamental em linguagem apropriada (livre de conceituações 
excessivamente acadêmicas ou eruditas demais). Esta tarefa teria que ser complementada 
com uma exposição posterior mais aprofundada, somente com os pais ou responsáveis 
desses alunos que, direta ou indiretamente, são responsáveis pela sua educação alimentar 
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ou de hábitos sedentários ou não. Assim, entendemos que o conhecimento teórico prático 
para melhor aprofundamento da temática da osteoporose aos escolares e seus pais, no sen-
tido de se prevenir esse mal silencioso, deverá se subordinar aos seguintes tópicos:

Composição do Tecido Ósseo

A matriz é responsável pela mineralização do osso, produzindo um tecido extrema-
mente duro que desempenha funções como proteção de órgãos vitais e sustentação do cor-
po humano. Um dos principais minerais é o cálcio, na forma de cristais de hidroxiapatita. 
O cálcio da matriz extracelular pode ser mobilizado e captado pelo sangue, se necessário, 
para manter os níveis apropriados em todos os tecidos do corpo que utilizam o cálcio para 
desempenhar suas funções. As células presentes no osso são: osteoblastos, produtores da 
parte orgânica da matriz; osteócitos que ficam aprisionados na matriz óssea e osteoclas-
tos, células gigantes multinucleadas, que se situam em cavidades ou lacunas, relacionadas 
com a reabsorção do tecido ósseo e que participam do processo de remodelação dos ossos 
(ROSS et al., 1993) 

Os minerais da matriz são depositados ao redor de fibras protéicas, as quais propiciam 
elasticidade ao tecido ósseo. A matriz do osso é formada de dois componentes principais: 
um arcabouço orgânico e sais inorgânicos. O arcabouço orgânico, no qual estão contidos 
os sais minerais, é formado de fibras colágenas semelhantes às encontradas nos demais 
tecidos conjuntivos. Os sais inorgânicos do osso são formados principalmente de cálcio e 
fósforo. Esta combinação de fibras e sais confere ao osso excepcional força, sem torná-lo 
quebradiço ( JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004).

Classificação dos Ossos

Histologicamente, há dois tipos de tecido ósseo: o imaturo ou primário; e o secundário 
ou lamelar. Os dois tipos possuem as mesmas células e os mesmos constituintes da matriz. 
Porém, enquanto no tecido ósseo primário as fibras colágenas formam conjuntos dispostos 
irregularmente, no tecido ósseo secundário essas fibras se organizam em lamelas, que ad-
quirem uma disposição muito peculiar. Em cada peça óssea, o tecido ósseo primário a ser 
formado vai sendo substituído gradativamente por tecido ósseo secundário.

Quanto ao tamanho e forma, os ossos podem ser classificados em: 1) ossos longos - o 
comprimento predomina sobre a largura e a espessura. São exemplos de ossos longos o 
úmero, o rádio, a ulna, a tíbia, o fêmur, a fíbula e as falanges; 2) ossos curtos – as três di-
mensões se equivalem (largura, espessura e comprimento), exemplificados  principalmente 
pelos ossos carpais e tarsais; 3) ossos planos - são delgados, laminares e curvos, sendo 
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representados pelas costelas,  esterno e alguns do crânio e 4) ossos irregulares - apresen-
tam formas irregulares como o próprio nome diz e não são classificados em nenhuma das 
formas anteriormente citadas. Certos ossos do crânio, as vértebras e alguns ossos das cin-
turas dos membros superior e inferior são exemplos de ossos irregulares ( JUNQUEIRA 
e CARNEIRO, 2004).

Estrutura do Osso

Um típico osso longo tem uma haste, chamada diáfise, e duas extremidades, chama-
das epífises (proximal e distal). A diáfise, é formada por um cilindro oco de osso com-
pacto que rodeia uma cavidade medular que é usada como reserva de gordura (medula 
amarela). A superfície externa das epífises também é formada por substância compacta, 
mas suas regiões centrais são preenchidas por placas interligadas de osso esponjoso. A 
substância esponjosa da epífise de certos ossos contém medula óssea vermelha (forma-
dora de células do sangue).

Nas crianças e nos adultos jovens a diáfise e a epífise são separadas por uma cartilagem 
ou disco epifisial, responsável pelo crescimento do osso em comprimento. É desta forma 
que a criança ganha altura. No adulto, quando o crescimento do esqueleto já se completou, 
a cartilagem epifisial é substituída por osso, unindo firmemente a epífise ao resto do osso. 
Esta junção é chamada de linha epifisial. É justamente neste momento que o indivíduo 
pára de crescer (GARDNER et al., 1978).

Não há cavidade medular num osso plano. No crânio, esse tipo de osso é formado por 
substância esponjosa chamada díploe, que fica prensada entre duas camadas superficiais 
de substância compacta.

Os ossos são recobertos por uma dupla camada de tecido conjuntivo fibroso chama-
do periósteo. Não há periósteo nas articulações onde o osso é recoberto por cartilagem 
articular. A camada externa do periósteo é suprida por vasos sanguíneos e nervos, alguns 
dos quais penetram no osso. A camada interna está fixada ao osso por feixes colágenos 
- fibras perfurantes do osso - que penetram no osso, ancorando-a (HERLIHY e MA-
EBIUS, 2002).

Substância Compacta e Substância Esponjosa

Os dois tipos de substâncias ósseas existentes são a compacta e a esponjosa. A subs-
tância compacta é um tecido ósseo duro e denso, encontrado principalmente nas hastes 
dos ossos longos e no exterior dos demais ossos. Quando examinado sob microscópio, 
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a substância compacta é vista como sendo formada por muitos sistemas organizados de 
canais interconectados. 

A unidade estrutural da substância compacta no adulto é o sistema haversiano (os-
teônio). Cada sistema haversiano tem um canal central, que é rodeado por lamelas (ca-
madas) concentricamente arranjadas de osso. Pelo fato dos osteônios correrem parale-
lamente ao eixo do corpo, o canal aparece em secção longitudinal como longos tubos. 
Esta orientação contribui para a capacidade do osso em resistir a forças compressivas. 
Localizadas entre as lamelas adjacentes num osteônio, estão diminutas cavidades chama-
das lacunas. Cada lacuna contém um osteócito. Todas as lacunas num sistema haversiano 
estão interconectadas por finíssimos canais denominados canalículos. Os osteócitos têm 
pequenos processos protoplasmáticos nas suas superfícies que entram nos canalículos e se 
contactam com os processos celulares dos osteócitos, localizados em lacunas adjacentes. 
Nos pontos de contato, os processos celulares dos osteócitos adjacentes são mantidos 
unidos por junções comunicantes que tornam possível a rápida passagem de nutrientes e 
resíduos de um para o outro.

Cada canal central do osteônio contém pelo menos um capilar sanguíneo, que propor-
ciona uma fonte de nutrientes e um meio de eliminação de resíduos dos osteócitos que 
estão alojados nas lacunas. Os nutrientes e resíduos somente podem se difundir a curta 
distância através do tecido fluido das lacunas e canalículos, seja para entrar ou sair do canal 
haversiano. Após entrar no osteócito, os nutrientes provenientes dos vasos sanguíneos são 
distribuídos para os osteócitos adjacentes por meio dos processos citoplasmáticos dentro 
dos canalículos. Os vasos sanguíneos que alcançam os canais são provenientes de vasos 
maiores que se encontram localizados ou na superfície do osso (na camada vascular do 
periósteo) ou na cavidade medular. Os vasos sanguíneos de ambas as fontes alcançam os 
canais do osteônio através dos canais perfurantes que ocorrem perpendicularmente aos 
canais centrais dos osteônios. Na superfície externa do osso, logo abaixo do perióteo, são 
encontradas várias lamelas circunferenciais, que acompanham a circunferência da diáfise, 
como que rodeando à distância um canal haversiano.

A substância esponjosa ou trabecular é menos densa e está localizada principalmente 
nas extremidades dos ossos longos e no interior de outros ossos e não mostra a organiza-
ção que é característica da substância compacta. Embora os osteócitos estejam alojados 
na matriz e estas se comuniquem através dos canalículos, assim como no osso compacto, 
as lamelas não estão arranjadas em camadas concêntricas. Mais propriamente, elas estão 
arranjadas em várias direções que correspondem às linhas de máxima pressão ou tensão. 
Os capilares sanguíneos alcançam a vizinhança dos osteócitos passando nos espaços da 
medula óssea entre as placas de osso formadas por lamelas. (SPENCE, 1991).
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Crescimento Ósseo

De acordo com Spence (1991) o desenvolvimento de uma pessoa, desde a infância até a 
idade adulta, é caracterizado por dois tipos de crescimento ósseo: o crescimento em altura 
e em espessura. O crescimento ósseo longitudinal ocorre na cartilagem epifisial. A carti-
lagem adjacente à epífise continua a se multiplicar e cresce em direção a diáfise. Por sua 
vez, a cartilagem próxima à diáfise é invadida por osteoblastos e se ossifica. A cartilagem 
epifisial é sensível aos efeitos de certos hormônios, especialmente ao hormônio do cresci-
mento e aos hormônios sexuais. O hormônio do crescimento estimula o crescimento da 
cartilagem epifisial. Entretanto, os hormônios sexuais estrogênio e testosterona causam o 
selamento ou fusão dessa cartilagem inibindo assim o crescimento longitudinal dos ossos. 

Por muito tempo depois, assim que o crescimento ósseo longitudinal cessa, os ossos 
continuam a crescer em espessura e largura. Os ossos estão continuamente sendo remode-
lados, e esse remodelamento é realizado por uma ação conjunta dos osteoblastos.

Os osteoblastos situados no periósteo depositam continuamente osso sobre a superfície 
óssea externa, enquanto isso, os osteoclastos encontrados na superfície óssea interna des-
troem os tecidos ósseos, escavando assim o interior do osso. Em pessoas idosas, a atividade 
dos osteoclastos está aumentada em relação aos osteblastos.

Desenvolvimento do Osso

O esqueleto se desenvolve pela transformação do tecido conjuntivo em tecido ósseo. 
Um feto de três meses de idade tem um arcabouço prematuro semelhante a um esqueleto, 
composto de cartilagem e membrana de tecido conjuntivo. À medida que o feto se desen-
volve, a cartilagem e o tecido conjuntivo são substituídos por osso.

A formação óssea é denominada ossificação. Existem dois tipos de ossificação: intra-
membranosa e endocondral. Os ossos planos da abóbada craniana e certos ossos faciais são 
formados pelo processo de ossificação intramembranosa. A primeira indicação de que está 
ocorrendo ossificação intramembranosa é a formação (pelos fibroblastos) de uma matriz 
orgânica que tem fibras colágenas se estendendo através do tecido. 

Algumas das células da matriz crescem e começam a formar espículas ósseas pela calci-
ficação da substância intersticial entre as fibrilas colágenas. Essas células são os osteoblas-
tos. Como muitas camadas de osso são depositadas, as espículas tornam-se mais densas 
e prendem os osteoblastos em lacunas e sua atividade se reduz, e eles tornam-se células 
ósseas maduras chamadas osteócitos. As espículas bem desenvolvidas de osso (trabéculas) 
se irradiam em todas as direções, unindo-se e formando uma rede de substância esponjosa. 
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Em áreas onde eventualmente se forma substância compacta, as trabéculas continuam a 
se espessar à medida que o tecido ósseo adicional vai sendo depositado. Gradualmente, 
os espaços entre as trabéculas vão se estreitando e o tecido ósseo substitui os espaços, for-
mando a substância compacta. 

Durante o desenvolvimento, a maior parte das superfícies externas dos ossos torna-se 
coberta pelo periósteo. Esta membrana contém células osteoprogenitoras (pré-osteoblas-
tos) que podem se transformar em osteoblastos, que dão início à formação do osso. A ati-
vidade aumentada destes osteoblastos periféricos é responsável pelo aumento do osso em 
espessura. Mesmo depois de calcificados, estes ossos precisam necessariamente passar por 
extensas remodelações, para atender as mudanças de dimensões do corpo em crescimento. 
Já na ossificação endocondral, a maioria dos ossos se forma pela ossificação de modelos de 
cartilagem hialina que são formados nos estágios primários do embrião. 

Os modelos de cartilagem lembram a forma do futuro osso. Cada modelo está rodea-
do por uma camada de tecido fibroso (pericôndrio). À medida que o feto se desenvolve, 
a cartilagem do modelo degenera e os condrócitos são substituídos por osteoblastos. A 
cartilagem é gradualmente substituída por tecido ósseo. Quando o feto atinge seu desen-
volvimento completo, a maior parte da cartilagem do corpo já se apresenta substituída por 
osso ( JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004).

Fatores Que Afetam o Desenvolvimento do Osso

Alguns fatores podem influenciar o desenvolvimento do osso. Entre estes, os fatores 
mais importantes são a pressão, a quantidade de certos hormônios presentes no sangue,  
a nutrição do indivíduo no qual o osso está se desenvolvendo, além da carga hereditária. 

Pressão Como Fator de Desenvolvimento Ósseo

O osso é um tecido vivo que é capaz de se ajustar a sua resistência proporcionalmente 
ao grau de pressão a que está sujeito. Quantidades aumentadas de fibras colágenas e sais 
inorgânicos podem ser depositados no osso como resposta a exposição prolongada a car-
gas pesadas. Inversamente, se o osso não está sujeito à pressão, os sais são retirados do osso.

Quando ocorre novo padrão de pressão, a orientação das fibras colágenas no osso pode 
mudar de tal forma que as fibras são orientadas de maneira a prover máxima resistência à 
tensão para resistir ao novo padrão de pressão.

O osso está normalmente sujeito a dois tipos de pressão: as forças gravitacionais, tais 
como aquelas que resultam do suporte do peso do corpo, e as forças funcionais, tais como 
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aquelas que resultam das trações exercidas pelos músculos em contração. Na ausência des-
sas forças, os ossos não crescem e podem até se atrofiar.

Hormônios remodeladores do osso

Os hormônios das glândulas paratireóide e tireóide influenciam o desenvolvimento 
do osso. O aumento no nível do hormônio da paratireóide (paratormônio) aumenta 
a reabsorção de osso pelos osteoclastos. O hormônio calcitonina da glândula tireóide 
tem efeito oposto, diminuindo a atividade reabsortiva e pode estimular a formação de 
osso novo. Qualquer remodelação de osso que possa ocorrer envolve a interação desses 
dois hormônios.

Nutrição e o Desenvolvimento Ósseo

Para que ocorra o desenvolvimento normal do osso, é necessário seguir uma dieta que 
forneça ao corpo uma variedade de substâncias essenciais. A vitamina D e a exposição so-
lar, têm particular importância, pois é necessária para a fixação apropriada do cálcio vindo 
a partir do trato gastrointestinal, pela corrente circulatória.

Hereditariedade e o Desenvolvimento Ósseo

A história familiar de fraturas, incluindo-se a formação óssea esguia entre os parentes, 
pele clara, descendência caucasiana ou asiática, podem aumentar o risco de osteoporose. A 
hereditariedade também pode explicar porque algumas pessoas desenvolvem osteoporose 
cedo na vida.

Osteoporose – Aspectos Clínicos Preliminares da Doença e 
Importância Nutricional dos Alimentos

No Brasil, estima-se que a osteoporose atinge quase 30% das mulheres que chegam aos 
60 anos, as quais terão fraturas por causa da osteoporose. É uma doença osteometabólica, 
caracterizada por diminuição progressiva da massa óssea, com modificações na arquitetura 
trabecular, levando á diminuição da resistência óssea e a um maior risco de fraturas, em 
presença de traumas de baixa intensidade ou menor impacto. Os ossos tornam-se mais 
fracos e porosos, aumentando, portanto, o risco de fraturas (VAN DE GRAAFF, 2003). 
Os locais mais comuns de fratura por osteoporose são: quadril, punho e vértebras, como já 
dito inicialmente. Afetando, neste caso, a coluna vertebral: quando as vértebras colapsam, 
os nervos espinais podem ser pinçados, causando intensa dor. As vértebras colapsadas 
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também causam encurtamento da coluna vertebral e mudança em sua curvatura. Essas 
alterações na forma, por sua vez, frequentemente prejudicam o funcionamento de órgãos, 
tais como os pulmões. O indivíduo passa a ter certa dificuldade em respirar e com isso, a 
respiração passa a ser de forma inadequada (TUREK, 1991).

Para se ter osso saudável durante toda a vida a ingestão de cálcio é de fundamental im-
portância, pois além de manter os ossos saudáveis, atua no mecanismo de coagulação do 
sangue, controla os impulsos nervosos e a contração muscular. São fontes de cálcio o leite 
e derivados, clara e casca de ovo (em pó), sardinha, salmão, pó de ostra, alface, couve, re-
polho, cebola, espinafre, batata-doce, brócolis, tofu, feijão, nozes, amendoim, pão integral, 
laranja e outros cítricos. 

A vitamina D (calciferol) é sintetizada na pele pela ação do raio solar ultravioleta, so-
frendo transformações no fígado e rins para transformar-se em sua forma ativa (vitamina 
D2 ou ergocalciferol). A vitamina D favorece a formação óssea, retendo cálcio e fósforo 
nos ossos e dentes e facilita a absorção intestinal do cálcio. São fontes de vitamina D: óleo 
fígado de bacalhau, peixes (salmão e sardinha), ova de peixe, leite, manteiga, queijo fresco, 
ricota, iogurte, coalhada, feijão branco, aveia (flocos), abobrinha, agrião, brócolis, beterraba, 
folhas de beterraba, soja, tofu, rabanete, quiabo, cenoura, sementes de gergelim, sementes 
de girassol, orégano, hortelã e couve-flor, entre outros. 

Classificação da Osteoporose

São duas as formas de osteoporose: a fisiológica ou primária e a secundária, geralmente 
causada por outras doenças. A forma primária de osteoporose classifica-se em: Tipo I - 
ocorre alta reabsorção óssea, decorrente de atividade osteoclástica acelerada. É também 
conhecida como osteoporose pós - menopausa, geralmente apresentada por mulheres mais 
jovens, a partir dos 50 anos de idade. A osteoporose do Tipo II – ocorre reabsorção óssea 
normal ou ligeiramente aumentada, associada a uma atividade osteoblástica diminuída, 
que acarreta formação óssea diminuída. A osteoporose senil é consequência natural do en-
velhecimento humano. O desgaste natural do tecido ósseo ocorre em mulheres e homens 
idosos, a partir dos 70 anos de idade (TUREK, 1991). 

As mulheres podem perder até 20% da massa óssea de 5 a 7 anos após a menopausa, 
sendo maior na mulher sedentária, tornando-a mais propensa a osteoporose. O estrogênio 
é o hormônio responsável por conservar o cálcio nos ossos, controlando a absorção deste 
mineral pelo intestino e a sua eliminação pelas fezes e urina.  

O hormônio estrógeno atua no desenvolvimento dos órgãos do aparelho feminino e dá 
forma ao corpo da mulher. Mantém a integridade dos vasos sanguíneos, atua na síntese 
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das proteínas, na distribuição da gordura pelo corpo, no controle do colesterol e açúcares 
do organismo. São fatores de risco para a osteoporose: níveis baixos de testosterona no ho-
mem e estrogênio na mulher, hereditariedade (histórias de osteoporose na família), dieta 
rica em fibras, proteínas e sódio (diminui a absorção de cálcio), fumo e álcool (inibidores 
da multiplicação dos osteoblastos), falta de exercício físico (a inatividade predispõe a perda 
de cálcio), uso de determinados medicamentos (esteróides, anticonvulsivantes, hormônio 
tiroideano, antiácidos à base alumínio, diuréticos em excesso, heparina, vitamina A e cor-
ticóides), ingestão inadequada de vitamina D, bulimia e doenças do aparelho digestivo. 
Algumas doenças podem agravar ou induzir a osteoporose como a artrite reumatóide, as 
disfunções da tireóide (hipertiroidismo), das supra-renais e as nefrites crônicas. O método 
mais utilizado para verificar ganho ou perda de massa óssea é o exame de densitometria 
óssea (DENADAI et al., 1999). 

Prevenção da Osteoporose

Uma das melhores estratégias para a prevenção da osteoporose é a formação de ossos 
fortes - especialmente antes dos 35 anos de idade e a redução da perda óssea nos anos 
posteriores. Vários fatores de risco revelam aqueles que devem estar mais envolvidos na 
prevenção da osteoporose. São eles:

Idade

Na maioria das pessoas, a quinta década de vida caracteriza uma acentuação na perda 
óssea e o risco se torna cada vez maior.

Sexo	e	grupo	étnico

As mulheres caucasianas e asiáticas são mais passiveis de apresentar osteoporose.

Estrutura	óssea	e	peso	corporal

Mulheres com ossos pequenos e finos apresentam maior risco.

Menopausa/história menstrual

A menopausa normal ou precoce (tanto natural quanto cirúrgica) aumenta o risco da 
osteoporose. Além disso, as mulheres que apresentam interrupção da menstruação antes 
da menopausa por causa de condições como anorexia (KAPLAN et al., 1986; MAZESS 
et al., 1990), bulimia ou por causa de exercício físico excessivo, também pode apresentar 
perda de tecido ósseo e desenvolver a osteoporose.
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Estilo de vida

As chances de desenvolver osteoporose aumentam com o tabagismo, ingestão excessiva 
de álcool, ingestão alta de xícaras de café por dia (combinada a uma baixa ingestão de 
cálcio), consumo inadequado de cálcio ou realização de pouco ou nenhum exercício prin-
cipalmente com pesos. A alta ingestão de proteínas cárneas, ovos e ingestão elevada de sal 
(sódio hipertensivo, presente inclusive em bebidas de cola gaseificadas) aceleram a perda 
de cálcio na urina, aumentando o risco de fratura óssea.

Medicação e doença

A osteoporose está associada com certas medicações (corticóides, esteróides, hormô-
nios da tireóide, sedativos de longa ação) e é uma complicação reconhecida de várias 
condições clínicas, incluindo distúrbios endócrinos (hipertiroidismo), artrite reumatóide, 
hepatopatia crônica e imobilização (período grande de permanência no leito).

História familiar

A suscetibilidade às fraturas pode ser, em parte, hereditária. Jovens mulheres cujas mães 
apresentam história de fratura vertebral ou em outro local, são fatores de risco para a redu-
ção de massa óssea. Alguns pesquisadores estimam que 60 a 80 por cento da massa óssea 
são determinadas geneticamente (GARNERO e DELMAS, 1997).

Atividade física

A atividade física diária de suportar o peso do próprio corpo é essencial para a saúde 
do esqueleto. Segundo Kaplan et al. (1986), a tensão mecânica do peso do corpo constitui, 
talvez, o principal fator exógeno que atua sobre o desenvolvimento e a remodelação óssea. 
Uma pessoa sedentária corre maior risco de se tornar osteoporótica em relação à ativa. 
Dentre as atividades que mais contribuem para a manutenção do esqueleto sadio estão à 
musculação, a corrida, a caminhada e, por último, a natação.

Literatura específica

A apresentação da literatura até aqui abordada não pretende esgotar o assunto, mas 
entendemos que é importante que a bolsista envolvida no projeto recapitule alguns dos 
textos básicos em morfologia e fisiologia óssea (GARDNER et. al., 1978; HERLIHI e 
MAEBIUS, 2002; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004; ROSS et al., 1993; SPENCE, 
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1991; TUREK, 1991; VAN DE GRAAFF, 2003), confrontando – os com pesquisas vol-
tadas à osteoporose, nutrição, doenças metabólicas, envelhecimento, obesidade e atividade 
física (DENADAI et al., 1999; GARNERO e DELMAS, 1997; KAPLAN et al., 1986; 
MAZESS et al., 1990). 

Objetivo
O objetivo principal deste projeto é a orientação da comunidade estudantil sobre a 

importância de se estocar massa óssea na infância para poder gastá-la na velhice. A pre-
venção na infância é essencial para se ter ossos fortes na velhice. Desta maneira, além de 
estocar massa óssea, a criança estará evitando o colesterol ruim e a hipertensão, atualmente 
encontrados em grande parte da população infantil. Os pais, por sua vez, serão beneficia-
dos pela atividade do projeto na mudança do estilo de vida e da dieta alimentar.

Material e Método
Após revisão e discussão da literatura consultada, o projeto foi realizado em forma 

de palestras, utilizando recurso multimídia, para os estudantes do ensino fundamental e 
médio, da faixa etária de 6 - 17 anos, visando alimentação adequada e o exercício físico. A 
linguagem da exposição oral teve que ser readaptada ao contexto do alunado, já que a ex-
planação puramente acadêmica e excessivamente erudita do saber desmotiva o educando, 
que se interessa mais pelo visual do que por termos técnicos fora do seu cotidiano. 

Ao finalizar a palestra, avaliamos se as crianças fixaram quais são os bons alimentos 
e os ruins para a saúde através de imagens de alimentos. Imagens e vídeos de crianças 
obesas comendo na frente da televisão ou computador foram apresentados, enfocando a 
necessidade de limitar o tempo de permanência sentado na frente da tela, para realização 
de exercício físico, quer seja através de brincadeiras ou jogos. 

Após a palestra com os alunos, foi agendada junto à direção da escola uma palestra pela 
Coordenadora do Projeto com seus pais ou responsáveis, sendo o tema enfocado de forma 
mais aprofundada, visando alimentação rica em cálcio e vitamina D, os fatores de risco da 
osteoporose, exercício físico apropriado e meios de tratamento médico, conforme a lite-
ratura básica e especializada exposta na Introdução deste Projeto. Ao término da palestra, 
foi fornecido um questionário aos pais dos alunos para se analisar o perfil e estilo de vida 
familiar. O questionário foi distribuído antes de iniciar a palestra de osteoporose e após 
dois meses da mesma, em reunião de pais dos alunos pela escola.
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Resultados e Conclusões
Durante o período letivo de 2009, registramos visitas com palestras à cerca de 863 

alunos na faixa etária de 6 - 17 anos, distribuídos nas seguintes Escolas do Município de 
Presidente Prudente, SP: EEPG  Dr. João Franco de Godoy (463 alunos divididos em 4 
turmas das 2ªs, 3ªs e 4ªs séries), EEPG Prof. Hugo Miéle (aproximadamente 200 alunos 
divididos em 4 turmas  da 5ª à 8ª séries), EMEF Profa. Francisca de Almeida Góes Bran-
dão (cerca de 100 alunos da 5ª à 8ª séries) e a EE Sebastião Lisboa (aproximadamente 
100 alunos da 2ª à 5ª séries), atendendo direta ou indiretamente os docentes, funcionários 
desses estabelecimentos e os responsáveis pelos alunos, alvo principal deste Projeto.

No decorrer das palestras (em torno de 45 minutos a 1 hora para cada turma de alu-
nos), podia-se notar o interesse geral dos alunos em acompanhar os slides em power point 
enfocando, em linguagem simples, os conceitos de esqueleto e ossos – estrutura e funções, 
microarquitetura do osso normal e osteoporótico (GARDNER et. al., 1978; HERLIHI 
e MAEBIUS, 2002; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004; ROSS et al., 1993; SPENCE, 
1991; VAN DE GRAAFF, 2003), coluna vertebral deformada pela doença, fraturas nos 
ossos por esse mal, formas de se evitar a doença, alimentos ricos em cálcio e vitamina D, 
pirâmide alimentar e atividades físicas aeróbicas (pirâmide do exercício físico), além de 
banhos de sol regulares, por 10 – 15, até as 10 horas da manhã. 

Os pais também assimilaram bem o conteúdo ministrado pela coordenadora e a bol-
sista de forma mais abrangente e aprofundada, nos mesmos Educandários citados, em 
palestras de cerca de 01(uma) hora, também dialogando e esclarecendo algumas dúvidas, 
juntamente com funcionárias das escolas, por conta do seu interesse de prevenir a oste-
oporose e até as osteoartroses que atingem mulheres na menopausa.  Nessa explanação 
teórica, os pais foram informados sobre a medicação e tratamento preventivo (ingestão de 
isoflavona de soja, além da dieta equilibrada, com bastante água potável), medicamentos 
contra-indicados, etc. Todo esse convívio dos orientadores do projeto com a aluna bolsis-
ta envolvida mais a comunidade escolar rendeu aproximadamente 8 horas semanais em 
atividades de aprofundamento na literatura, treino de aulas para adequação do assunto e 
diálogos entre pais, alunos e funcionários das escolas.

Após análise dos questionários percebeu-se que, na grande maioria, tanto os alunos 
quanto seus pais, passaram a ter uma alimentação mais saudável e, dentro de suas possibi-
lidades, estão praticando atividades físicas e ou exercícios. Houve de início, contudo, certa 
relutância de mudança dos hábitos alimentares de alguns chefes de família que, talvez 
por estarem habituados a alimentar seus filhos com salgadinhos, refrigerantes, bolachas 
e doces (na visita de retorno às escolas, percebíamos que a lancheira de seus filhos ainda 
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continha esses alimentos pouco saudáveis e hipercalóricos), pareciam não ter assimilado 
muito bem as palestras do projeto.
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Resumo: Neste trabalho o tema educação alimentar foi usado por alunos do 
curso de licenciatura de Ciências Biológicas da Unesp – Jaboticabal, 
SP para abordar o tema transversal: saúde. Para subsidiar a futura prá-
tica docente dos alunos, o problema da obesidade foi discutido com 
40 alunos da 1ª série do ensino médio da Escola Estadual Antonio 
José Pedroso, sendo que o projeto foi desenvolvido em 5 etapas. Nes-
tas etapas foram utilizados recursos audiovisuais para discutir o tema 
obesidade. Para analisar os hábitos alimentares dos alunos foi desen-
volvido e aplicado um questionário. Finalmente, foi desenvolvida e 
aplicada uma tabela com orientações sobre o consumo de alimentos 
de acordo o peso e as atividades físicas semanais dos alunos.

Palavras-chave: Educação Alimentar, obesidade, ensino de biologia.

1. Introdução
A alimentação, nutrição e educação nutricional apresentam conceitos diferentes. Fre-

qüentemente eles são confundidos porque a alimentação e a nutrição estão diretamente 
ligadas. A alimentação é a etapa de escolha, preparo e ingestão de alimentos. É um ato que 
depende da vontade do indivíduo, bem como da disponibilidade do alimento. A nutrição 
começa com a ingestão do alimento e se estende à sua utilização pelo organismo. É um ato 
involuntário que inicia com a introdução do alimento no aparelho digestório. A educação 
nutricional tem o papel de ajudar nas seleções alimentares mais adequadas, promovendo 
modificação e melhoria do hábito alimentar em longo prazo. Deve envolver a todos que, 
de alguma forma, influenciam na escolha alimentar da criança.

1 Graduando do Curso de Ciências Biológicas da FCAV – UNESP - Jaboticabal.

2 Professor do Departamento de Ciências Exatas da FCAV – UNESP. Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane s/n. 14883-292, 

Jaboticabal, SP, Brasil.
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Uma alimentação composta por quantidades balanceadas de proteínas, vitaminas, car-
boidratos e gorduras, associada com as atividades físicas dos indivíduos, é de inegável 
importância para o desenvolvimento corpóreo e saúde de crianças, adolescentes e adultos.

Cada nutriente presente num alimento tem uma função específica a ser desempenhada 
no organismo e a informação acerca do valor calórico e nutricional dos alimentos é um dos 
fatores fundamentais para que os indivíduos realizem escolhas conscientes no momento 
das refeições realizando assim, um consumo alimentar equilibrado.

Os hábitos alimentares inadequados adotados durante as fases da infância e adolescên-
cia podem contribuir para uma série de doenças debilitantes na vida adulta, como doenças 
coronárias, osteoporose, doenças crônicas e alguns tipos de câncer. Por isso, faz-se neces-
sária a conscientização da criança e do adolescente para uma dieta preventiva com bons 
hábitos alimentares, mas sem que esta seja prescritiva, impositiva e acrítica (Santos, 2008).

A adolescência é uma fase em que meninos e meninas passam por inúmeras trans-
formações físicas, psicológicas e sexuais as quais alteram as necessidades calóricas diárias 
(Mitchell et. al., 1978). De fato, esta fase faz com que o adolescente aumente suas neces-
sidades calóricas e nutricionais, sendo que nesse período o individuo adquire 25% de sua 
estatura e 50% de seu peso de adulto.

Nesta fase, também, o jovem começa a escolher onde, quando, quanto e o que comer e 
as escolhas pouco saudáveis podem levar a bruscas alterações de peso. Um dos principais 
fatores que fazem com que os jovens optem por uma mudança alimentar é a busca por 
identidade própria e a influencia dos colegas. As propagandas tendem a contribuir para o 
interesse e o consumo de frituras, doces e refrigerantes nos indivíduos nesta faixa etária. 
De fato os adolescentes são, geralmente, atraídos/induzidos por opções menos ricas em 
vitaminas e minerais, como os lanches “fast food” que apresentam pouca quantidade de 
vitaminas e fibras e altas taxas de gorduras. (Silva, 2010) 

Por outro lado, através da “educação alimentar” pode-se buscar a difusão das infor-
mações sobre os benefícios de uma alimentação equilibrada e as maneiras de adequar os 
cardápios dos jovens (Santos, 2003).

Além disso, pode-se alertá-los dos malefícios que uma alimentação incorreta, princi-
palmente até o final da adolescência (aproximadamente até os 18 anos), pode causar como 
doenças futuras e prejuízo a saúde em todas as fases da vida.

Portando, temas sobre a educação alimentar devem ser tratados e discutidos com os 
alunos em sala de aula. Estes temas podem ser abordados pelos professores fazendo-se 
paralelos com a realidade cotidiana dos alunos e o ambiente escolar, por exemplo, trazendo 
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para as discussões os tipos de alimentos e a nutrição fornecidos na merenda e nas cantinas 
escolares, bem como os consumidos nos respectivos lares (MEC, 1998).

O objetivo deste trabalho é desenvolver os conteúdos educacionais na área de Ciências 
Biológicas através de materiais digitais multimídia destinados a subsidiar a prática do-
cente dos alunos do Curso de Ciências Biológicas da Unesp Jaboticabal e contribuir para 
a melhoria e a modernização dos processos de ensino e aprendizagem do ensino público 
levando informações acerca dos benefícios de uma alimentação balanceada.

2. Materiais e Métodos
O tema Educação Alimentar, que pertence ao tema transversal Saúde, foi desenvolvido 

em cinco etapas. Na Primeira fase realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o tema e 
definiu-se a Escola Estadual Antonio José Pedroso na cidade de Jaboticabal – SP, onde o 
projeto foi aplicado.

Num segundo momento, realizou-se a visita à cozinha e à cantina da escola e foram 
realizados encontros com as presenças do diretor da escola, coordenador do ensino médio 
e professores das áreas de ciências humanas e exatas. Com base nessas observações iniciais 
foi desenvolvido um questionário sobre hábitos alimentares (Anexo 1) para ser respondido 
pelos alunos da escola, com questões de múltiplas escolhas e abertas.

Numa terceira etapa, os integrantes do grupo realizaram uma palestra, dentro da disci-
plina de Biologia, para uma turma da 1ª série do Ensino Médio. Nesta ocasião, aplicou-se 
o questionário sobre os hábitos alimentares dos 40 alunos desta turma. Os dados obtidos 
com questionário foram analisados através da estatística descritiva.

Na quarta fase utilizaram-se os recursos audiovisuais (DVD e Data-Show) existentes 
na escola para apresentar aos alunos o documentário Super Size-me (editado) que aborda 
o tema relacionando a uma dieta alimentar baseada em Fast Food.

Finalmente, a partir das análises dos dados do questionário e da verificação dos ali-
mentos disponíveis na escola, foi desenvolvida e aplicada uma tabela com orientação de 
consumo de nutrientes, onde está relacionado o peso e o tempo médio de atividades físicas 
semanais de um indivíduo com quantidades de calorias de diversos grupos alimentares a 
serem ingeridas.

3. Resultados e Discussão 
Com base nas respostas dos 40 alunos da primeira serie do ensino médio da Escola 

Estadual Antonio José Pedroso na cidade de Jaboticabal – SP foram feitas as analises es-
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tatísticas descritivas. A média aritmética das idades dos 40 alunos foi de 15 anos. Quanto 
às médias dos pesos, os meninos têm como peso médio 65,88 kg e as meninas 54,79 kg. 
A média dos valores das alturas dos meninos foi de 1,75 m e das meninas foi de 1,63 m. 
Assim, os indicies de massa corporal (IMC) médio dos meninos é 21.5 e das meninas 
20.6, ficando dentro da faixa de normalidade. 

Na tabela 1, apresentam-se as freqüências das respostas dadas pelos alunos na primeira 
questão, isto é: 

“Com que freqüência você realizou cada uma das refeições abaixo” 

Tabela	1.	Respostas dos alunos a primeira questão do questionário.

NENHUMA ATÉ 2X NA 
SEMANA

DE 3 A 6X NA 
SEMANA

TODOS OS 
DIAS

CAFÉ DA MANHÃ 3 3 3 18

LANCHE – 1 6 10 7 4

ALMOÇO 0 2 1 24

LANCHE – 2 0 8 9 10

 JANTAR 0 0 5 20

LANCHE – 3 10 6 5 6

As figuras de 1 a 6 mostram as respostas dos alunos para a freqüência das seis refeições 
diárias por semana. A figura 1 mostra que dos 27 alunos que responderam a questão “café 
da manhã”, 67% afirmaram ter o hábito de tomá-lo diariamente e 11% não o fazem em 
casa. A figura 2 mostra que 60% dos alunos não têm o hábito de lanchar entre o café da 
manhã e o almoço. A figura 3 mostra que 89% almoçam regularmente durante a semana. 
A figura 4 mostra que existe o hábito de lanchar à tarde. Todos afirmam lanchar à tarde 
pelo menos duas vezes por semana, ao contrário do lanche da manhã. No jantar, como 
ocorre no almoço, a grande maioria declara fazer esta refeição (figura 5). Finalmente, a 
figura 6 mostra que 59% dos alunos não têm o hábito de lanchar após o jantar.
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Figura 1. Resposta sobre o “café da manhã” Figura 4. Resposta sobre o lanche 
entre “almoço - jantar”

Figura 2. Resposta sobre o lanche entre 
“café da manhã - almoço”

Figura 5. Resposta sobre o “jantar”

Figura 3. Resposta sobre o “almoço” Figura 6. Resposta sobre o lanche “após o jantar”

Para a segunda questão, isto é, “Onde você realizou na maioria das vezes tais refeições?”, 
a frequencia das respostas é dada na tabela 2.

Tabela	2. Respostas dos alunos a questão: Onde você realizou na maioria das vezes tais 
refeições?

CASA ESCOLA REST./
LANCH. OUTROS, NÃO FAÇO

CAFÉ DA MANHÃ 24 0 0 0 3

LANCHE DA MANHÃ 1 21 0 0 5
ALMOÇO 27 0 0 0 0

LANCHE DA TARDE 26 0 1 1 trab. 0
 JANTAR 26 0 0 0 1

LANCHE DA NOITE 18 0 0 0 8
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Pode-se notar que a maioria dos alunos declarou fazer as principais refeições nas res-
pectivas residências. Por outro lado, observa-se, também, que a maioria declara ter o há-
bito de se alimentar na escola entre o café da manhã e o almoço. Desta forma, a cantina e 
a merenda escolar têm um papel importante na alimentação diária dos alunos. Nesse sen-
tido, o lanche escolar deve receber orientação e controle quanto à qualidade nutricional.

Além disso, a refeição escolar ao representar um consumo de alimentos que é aceito 
dentro de um grupo social e cultural, fora do âmbito familiar, passa a ser concebida pelo 
jovem como um desejo de inovar. Assim, é possível que haja um entendimento por parte 
do jovem que associa o que é oferecido na escola ao que seria ideal para ser ingerido em 
todas as refeições.

Resumindo, a alimentação escolar deve enfocar basicamente dois aspectos:

•	 Quantitativo, que se refere à disponibilidade de alimentos para atender aos alunos.

•	 Qualitativo, que se refere à qualidade dos alimentos que estarão disponíveis. Essa 
qualidade deve ser vista sob vários aspectos: nutricional, organoléptico, higiênico-
-sanitário, operacional e conceitual.

Para abordar os aspectos qualitativos e quantitativos da alimentação foi apresentado 
aos alunos o documentário (em DVD) Super Size Me – A dieta do palhaço, que foi es-
crito, produzido, dirigido e protagonizado por Morgan Spurlock. Este documentário foi 
editado (35 minutos de duração) para que se adequasse totalmente ao tema e ao tempo de 
apresentação em uma aula.

Este documentário editado chamou a atenção dos alunos para as consequências para 
a saúde do consumo continuado de alimentos gordurosos e com excesso de açúcar, como 
aqueles que são comuns em fast food, shopping centers e cantinas escolares e a falta de ati-
vidades físicas.

Após a apresentação abriu-se a discussão sobre o documentário com os alunos. Neste 
momento, ouviu-se as impressões dos estudantes sobre a questão da alimentação inade-
quada e as redes de fast food. A intervenção do professor da turma e dos elementos do 
grupo ocorreu no sentido de levar os alunos a refletir sobre os seus hábitos alimentares em 
geral e as atividades físicas exercidas diariamente.

Neste sentido foi elaborado um material para orientar o aluno sobre sua dieta. O ma-
terial sugere a quantidade ideal de carboidratos, de proteínas e de gordura diárias a serem 
ingeridas em função do seu peso e sua atividade física. 

A tabela 3 determina o total de gasto energético (TGE) em função do peso (40 - 90 
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kg) e quantidade de atividades físicas semanais (0 – 2 horas) do aluno. O TGE do aluno 
é obtido na tabela pela intersecção da linha (peso) com a coluna (quantidade semanal de 
atividades físicas).

Tabela	3	- Total de gasto energético em função peso (Kg) e tempo de atividades físicas 
(horas/semana).

Horas de atividades físicas/semana
TGE 0	h 1	h 2h

pe
so

 

40 kg 1248 1588 1928
45 kg 1404 1787 2169
50 kg 1560 1985 2410
55 kg 1716 2184 2651
60 kg 1872 2382 2892
65 kg 2028 2581 3133
70 kg 2184 2779 3374
75 kg 2340 2978 3615
80 kg 2496 3176 3856
85 kg 2652 3375 4097
90 kg 2808 3573 4338

O valor do total de gasto energético (TGE), obtido na tabela 3, é usado na tabela de 
fórmulas 4 para sugerir as quantidades diárias de carboidratos, proteínas e gordura que 
podem ser ingeridas. 

Tabela	4:	Orientação de consumo de nutrientes - fórmulas para as quantidades de car-
boidratos, proteínas e gordura em função de TGE:

Nutrientes Quantidade

Carboidrato 0,1425 TGE

Proteína 0,0325 TGE

Gordura 0,0333 TGE

Conclusão 
As ações desenvolvidas neste trabalho valorizaram o papel do professor como um pro-

blematizador e teve como foco principal a orientações metodológicas e desenvolvimento 
de materiais didáticos para o futuro professor de Biologia. Desse modo, o tema transver-
sal Saúde/obesidade possibilitou interação dos alunos do curso de ciências biológicas da 
Unesp Jaboticabal com o processo de ensino-aprendizagem de uma escola da rede pública. 
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As analises mostram que os alunos se alimentam, na maioria das vezes, em casa, com 
exceção do lanche entre o café da manhã e o almoço, isto é, a merenda ou lanche da can-
tina escolar.

A utilização de recursos audiovisuais para discutir o tema da obesidade através do filme 
“Super Size-me” (editado) trouxe para sala de aula a discussão sobre a importância de se 
ter hábitos alimentares saudáveis aliados às atividades físicas. Neste sentido, a tabela com 
o TGE foi usada para dar orientações das quantidades de alguns alimentos que podem ser 
ingeridas diariamente em função do peso e da atividade física.

Finalmente, pode-se concluir que a educação alimentar deve apresentar:

a) Proporcionalidade: equilíbrio entre os nutrientes.

b) Moderação: especialmente no consumo de açúcares, gorduras (principalmente a sa-
turada) e sal.

c) Variedade: uma alimentação balanceada não deve ser fundamentada em proibições, 
devendo antes prevalecer o bom senso. As crianças e os adolescentes, justamente por fica-
rem expostos a alimentos menos nutritivos por prolongados períodos, em vários lugares, 
precisam aprender a conviver com essa exposição.
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Anexo 1
Questionário	de	informações	alimentares.

Responda	o	questionário	abaixo	marcando	apenas	uma	alternativa	por	questão.

A-)	Identificação:
Idade _____anos         Sexo: (  ) masculino       (   )  feminino      
Peso ________              Altura________    

B-)	Alimentação: 

Responda as perguntas seguintes de acordo com a sua alimentação na última semana. Caso 
não se lembre tome como base uma semana habitual.

1- Com que freqüência você realizou cada uma das refeições abaixo na semana: 

Café da manhã (  )Nenhuma  (  )Até 2x na  (  ) De 3 a 6 x na  (  )  Todos os dias
Lanche da manhã (  ) Nenhuma  (  ) Até 2x na  (  ) De 3 a 6 x na  (  )  Todos os dias
almoço (  ) Nenhuma  (  ) Até 2x na  (  ) De 3 a 6 x na  (  )  Todos os dias
Lanche da tarde (  ) Nenhuma  (  ) Até 2x na  (  ) De 3 a 6 x na  (  )  Todos os dias
 Jantar (  ) Nenhuma  (  ) Até 2x na  (  ) De 3 a 6 x na  (  )  Todos os dias
Lanche da noite (  ) Nenhuma  (  ) Até 2x na  (  ) De 3 a 6 x na  (  )  Todos os dias

2- Onde você realizou na maioria das vezes tais refeições?

Café da manhã (  ) Casa (  ) Escola (  )Restaurante (  ) Outros,_____ (  ) Não faço
Lanche da manhã (  ) Casa (  ) Escola (  )Restaurante (  )Outros,_____ (  ) Não faço
almoço (  ) Casa (  ) Escola (  )Restaurante (  )Outros,______ (  ) Não faço
Lanche da tarde (  ) Casa (  ) Escola (  )Restaurante (  )Outros,______ (  ) Não faço
Jantar (  ) Casa (  ) Escola (  )Restaurante (  )Outros,______ (  ) Não faço
Lanche da noite (  ) Casa (  ) Escola (  )Restaurante (  )Outros,______ (  ) Não faço

3- Na maioria das vezes que você lanchou no colégio você:
(  ) trouxe o lanche de casa    
(  ) comprou na cantina   
(  ) nunca lancha   
(  ) merenda  
(  ) outros, quais?_______________ 

4- Na última semana, com que frequência você consumiu cada um dos alimentos.

Carne de boi (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Frango (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Carne de porco (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Peixe (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Lingüiça (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
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Derivados de Leite, (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Ovos (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Feijão (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Outras leguminosas (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Frutas (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Suco  de frutas (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Hortaliças/Folhosos (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Hambúrguer (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Batata Frita (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Batata (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Margarina (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Pão de sal (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Bolo (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Biscoito recheado (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Biscoito salgado (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Salgados assados (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Salgados fritos (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Macarrão (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Pizza (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Outras massas (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Açúcar (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Chocolate (tablete) (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Bombom (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Balas ou chicle (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Gelatinas/ (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Sorvetes (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Outros doces (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Sucos industrializados (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes
Refrigerantes (  )nenhuma (  )1 a 2 vezes (  ) 3 a 4 vezes (  ) 5 a 7 vezes

5-	Com relação você e aos seus pais como você classifica? 

Pai (  ) muito gordo (  ) gordo (  ) normal (  ) magro (  ) muito magro 
Mãe (  ) muito gordo (  ) gordo (  ) normal (  ) magro (  ) muito magro 
Irmãos (  ) muito gordo (  ) gordo (  ) normal (  ) magro (  ) muito magro
Eu (  ) muito gordo (  ) gordo (  ) normal (  ) magro (  ) muito magro 

6-Você acha que você come
(  )Em excesso   
(  ) Muito  
(  ) Normal   
(  )Pouco  
(  ) Muito Pouco

7- Descreva suas atividades físicas. Com que freqüência você as realiza?

8- O que você costuma fazer nos seus momentos de lazer?
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História e Metodologia do Ensino: A Questão 

Local e o Nacional Segundo os PCN’s e a 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo

Márcia Pereira da Silva1

Junior Carlos Henrique Santos Lima2

Roberto Tiago Correa Silva3

Tiago Martins dos Santos4

Resumo: O artigo apresenta e descreve projeto desenvolvido pelo Núcleo de 
Ensino, na cidade de Franca, São Paulo. No conjunto, tivemos como 
objetivo exercitar o processo ensino-aprendizagem da História na 8ª. 
Série do Ciclo II do ensino fundamental da rede pública, por meio do 
trabalho conjunto com as duas propostas curriculares em vigor na rede 
pública do estado de São Paulo: os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) e  a Proposta Curricular do estado de São Paulo (popular-
mente conhecida como “Cartilha do Serra”). As propostas são bastan-
te diferenciadas quanto à apresentação de conteúdos e da sugestão de 
atividades cotidianas e metodológicas, fato que gera certo desconforto 
para os professores que não sabem ao certo qual programa seguir. Este 
projeto se propôs a demonstrar como é possível reunir as duas propos-
tas em questão numa só metodologia.

Palavras-chave: PCNs, Cartilha do Serra, História, ensino público, professores.

Introdução
No ano de 2009, iniciamos projeto no Núcleo de Ensino que tinha como finalidade 

propor e exercitar o processo ensino-aprendizagem de História na 8ª. Série do Ciclo II 
do Ensino Fundamental5 na Rede Pública de Ensino. A idéia central era trabalhar com 
1 Professora Doutora – Departamento de História – Programa de Pós-Graduação em História – Faculdade de História, 

Direito e Serviço Social – UNESP – Campus de Franca. Orientadora do Núcleo de Ensino para o projeto intitulado 

História e metodologia do ensino: a questão local e o nacional segundo os PCN’s e a Proposta Curricular do Estado de 

São Paulo executado no ano de 2009. E-mail: marciapereira@gmail.com

2 Graduando do 3º ano do curso de História no ano 2009. Bolsista do Núcleo de Ensino.

3 Graduando do 4º ano do curso de História no ano 2009. Bolsista do Núcleo de Ensino.

4 Graduando do 3º ano do curso de História no ano 2009. Bolsista do Núcleo de Ensino.

5  “8ª. Série do Ciclo II do Ensino Fundamental” na terminologia utilizada pela Proposta Curricular do Estado de São Paulo; 

para os Parâmetros Nacionais Curriculares trata-se do 4º. Ciclo do Ensino Fundamental, correspondente à 7ª e 8ª séries.
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as duas propostas curriculares então em vigor na rede pública do estado de São Paulo: os 
Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta Curricular do estado de São Paulo (popu-
larmente conhecida como “Cartilha do Serra”). Pretendíamos equacionar a proposta dos 
PCNs com os conteúdos dos Cadernos paulistas para demonstrar como é possível promo-
ver o ensino aprendizagem sem abrir mão da metodologia de eixos temáticos, tampouco 
da qualidade teórica advogada na forma “conteudista”. Para fazê-lo, escolhemos temas do 
Brasil republicano, previstos tanto nos PCNs como nos Cadernos do Professor de São 
Paulo para a 8ª série.

Os temas em questão estavam relacionados à História do Brasil  entre os anos de 1930 
e 1985, especificamente o final da Primeira República, a Crise de 1929, a Revolução de 
1930, o Movimento Constitucionalista de 32, o Governo Vargas, o período “populista” e 
os governos militares.

Além do tratamento dos assuntos selecionados em âmbito nacional, acrescentamos 
dados da História local (município de Franca), uma vez que os PCNs alertam para a fa-
cilidade de aprendizado quando o conteúdo é aproximado da realidade dos discentes. O 
que fizemos foi, além de reunir numa mesma proposta metodológica os dois Programas 
mencionados (“Cartilha da Serra e PCNs”), equacionar teoria/ conteúdo de História com 
novas tecnologias aplicadas ao ensino. 

O estabelecimento de ensino escolhido foi a Escola Estadual Mário D’Elia, no muni-
cípio de Franca/ SP.  

O Conteúdo de História e as Propostas Oficiais 
Para a Disciplina
Os Parâmetros Curriculares Nacionais e o Caderno do Professor são orientações para 

o conjunto dos profissionais da educação, notadamente para o corpo docente. No entan-
to, os documentos são extremamente diferentes e de difícil aplicação conjunta. Os PCNs 
de História propõem eixos temáticos, e o Caderno do Professor na Proposta paulista, 
para a mesma disciplina, expõe os temas de forma “conteudista”, extremamente voltados 
para a avaliação (tanto do docente, como do discente e da escola). Assim, o paradoxo 
estabelecido é grande. Conforme já mencionamos, o primeiro documento aborda aconte-
cimentos lineares e detalhados da História dividida entre Geral e do Brasil; já o segundo 
trabalha mais com conceitos do que com acontecimentos e privilegia a abordagem de 
eixos temáticos. Diante dessa realidade, os professores se sentem obrigados a escolher um 
entre dois caminhos: ou se forma para a cidadania, ou para a aprovação em avaliações, 
concursos e vestibulares.
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 Apesar da dificuldade, acreditamos firmemente que não é preciso escolher uma ou 
outra forma de ensino-aprendizagem, uma vez que o docente deve ser capaz de encontrar 
caminhos metodológicos que abarquem as duas propostas.

História e Metodologia de Ensino
A História, a nosso ver, é uma área do conhecimento que trata do passado, mas está 

ancorada na memória da sociedade e pretende explicar o presente. Qualquer historiador 
minimamente interessado pela tarefa do educar, necessariamente precisa levar em consi-
deração que:

•	 O ensino de História deve considerar as experiências dos discentes, fazer ligações 
(não simplistas) com a atualidade e dar importância à memória social em que o 
grupo está inserido;

•	 A História é uma área do conhecimento pautada na memória coletiva dos homens 
através dos tempos;

•	 A cultura material e a produção intelectual dos povos em diferentes tempos são 
fontes essenciais para a produção histórica;

•	 O discente deve ser incentivado a manusear e buscar documentos primários,  por 
meio de registros antigos, visita a museus e similares.

Além de observações como as mencionadas anteriormente, o docente de História, a 
exemplo dos de outras disciplinas, também enfrenta o desafio de conhecer e aderir às novas 
metodologias e técnicas de ensino, sob pena de ser acusado de ultrapassado, conservador e 
adepto de velhas práticas. Sobre o assunto José Manuel Moran (2000, p.11) afirmou que   

muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais. Perdemos tem-

po demais, aprendemos muito pouco, desmotivamo-nos continuamente. 

Tanto professores como alunos têm a clara sensação de que muitas aulas 

convencionais estão ultrapassadas. 

Numa primeira análise, obviamente descontextualizada da obra, o texto sugere equi-
valência entre aulas convencionais (expositivas, por exemplo) e “coisa ultrapassada”. Com 
efeito, é corrente o discurso de que o docente, para ser atualizado e moderno, deve “ensi-
nar” em consonância com as chamadas “novas tecnologias”, expressão que comumente é 
associada a equipamentos de informática, “datashow” e similares. Mas, afinal, o que sig-
nifica ser um professor atualizado? Parece-nos óbvio que não ser “ultrapassado” significa 
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mais do que utilizar de computadores e demais equipamentos no cotidiano da sala de aula,  
já que a atualização docente está mais ligada à qualidade do conhecimento construído 
do que aos métodos e materiais utilizados para fazê-lo. Nesse sentido, concordamos com 
Moran (2000, p.12):

Como em outras épocas, há uma expectativa de que as novas tecnologias 

nos trarão soluções rápidas para o ensino. Sem dúvida as tecnologias nos 

permitem ampliar o conceito de aula, de espaço e tempo, de comunicação 

audiovisual, e estabelecer pontes novas entre o presencial e o virtual, entre o 

estar juntos e o estarmos conectados a distância. Mas se ensinar dependesse 

só de tecnologias já teríamos achado as melhores soluções há muito tempo. 

“Tudo muda, a cada momento, no mundo contemporâneo. Portanto, o conceito com o 
qual precisamos trabalhar, atualmente, com muita desenvoltura, é o de ‘mudança’”. (THE-
ODORO, 2004, p.49). 

A educação passa por um processo crescente de transformações e adequações à realidade 
social sempre em movimento. Novas tecnologias, novas temáticas, novas abordagens, novas 
percepções são construídas continuamente, e tais construções trazem consigo a (re) con-
figuração dos papéis dos agentes mais diretamente ligados ao cotidiano da escolarização: 
professores, alunos, equipe pedagógica e direção escolar. A variada gama de informações 
que se processam diariamente tem tornado o processo educativo cada vez mais complexo.  

É verdade que as novas tecnologias de comunicação, notadamente os computadores e 
softwares, têm transformado de forma radical a vida de nossa sociedade nos últimos anos, 
mas no que tange à educação, o termo “novas tecnologias” ainda carece de produção de 
conhecimento que equacione os novos materiais e métodos ao cotidiano da sala de aula. 
Não é exagero afirmar que, para a maioria das escolas públicas brasileiras, um grande hiato 
se fez entre os equipamentos disponibilizados pelo Estado (por mais modestos que sejam) 
e a capacidade de operacionalização dos profissionais disponíveis em cada instituição. 

A discussão sobre o papel das novas tecnologias educacionais no processo de ensino-
-aprendizagem é fundamental para o futuro da educação brasileira. 

A transposição didática das inovações tecnológicas é, atualmente, uma 

questão fundamental e imprescindível no ensino de História, trazendo 

conseqüências imediatas e complexas tanto para a formação dos professo-

res como para a prática de sala de aula (SCHMIDT, 2001, p.63). 
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Tendo em vista as novas tecnologias, a necessidade de partirmos do cotidiano do aluno 
para tratarmos de quaisquer conteúdos e as duas propostas que “assombram” os professores 
de História da rede estadual de São Paulo desenvolvemos atividades no intuito primeiro 
de demonstrar como é possível trabalhar com conteúdos atualizados, com materiais de 
fácil acesso, dentro das chamadas novas metodologias e, ainda assim, atender tanto ao 
Programa do estado de São Paulo como aos PCNs. 

Convém salientar que o trato com novas metodologias passa pela compreensão de que 
o discente deve ter acesso aos temas de História sempre partindo de sua própria realidade. 
Cientes disso, construímos abordagens que enfatizam a História de Franca, cidade onde 
se localiza a escola em que o projeto foi desenvolvido.

O ensino de uma história regional sempre foi apresentado como propos-

ta educacional, considerando-se, entre outros aspectos, as possibilidades 

enunciadas pelos currículos fundamentados nos círculos concêntricos pe-

los quais os alunos, dentro da lógica do desenvolvimento cognitivo, de-

veriam ser introduzidos na apreensão do tempo e do espaço, começando 

pelo mais próximo (escola, bairro, família) para o mais distante (cidade, 

município, região e nação). (BITTENCOURT , 2007, p.49).

Segundo os PCNs, o estudo da História deve abordar 

os temas a partir de uma perspectiva mais geral e teórica, não deixando 

de considerar que as análises, as interpretações e os conceitos históricos são 

construídos a partir de estudos de realidades concretas. (PCN-História, 

1998, p.66). 

Ora, parece-nos claro que a realidade mais concreta para cada discente é exatamente 
aquela que o cerca no cotidiano. 

A Escola Mário D’Elia 
A escola escolhida para o desenvolvimento da pesquisa que ora descrevemos foi a E. 

E. Mario D’Elia, localizada no centro de Franca, próxima a uma das saídas da cidade (Av: 
Helio Palermo) e relativamente bem localizada por se encontrar perto de uma das princi-
pais avenidas da cidade. 
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O espaço físico é grande e bem organizado. Trata-se de um quadrilátero com salas dis-
postas em corredores uniformes, totalizando 12 salas de aula, uma biblioteca, um laborató-
rio de informática, uma sala de projeção, um pátio grande e uma quadra poli esportiva, obe-
decendo ao que parece um projeto comum às demais instituições de ensino do município. 

Um dos pontos a se destacar é a adoção do sistema de salas ambiente. Em algumas 
aulas, os alunos é que se locomovem (e não os professores). Tal fato auxilia na manuten-
ção de um ambiente mais favorável a uma dada disciplina, ao mesmo tempo que tem o 
inconveniente da demora para que todos os alunos se transfiram e se instalem novamente. 
Ainda sobre esse aspecto, convém notar que, apesar do nome “salas ambiente”, as mesmas 
não tem nenhum material que as identifique com alguma disciplina, tampouco nenhuma 
estrutura (com suporte para mapas etc.) que permita a afixação dos mesmos.

Nota-se um espaço arborizado, que compõe a área periférica da escola, e um pátio 
coberto ao lado da quadra. Essas instalações, teoricamente, proporcionariam uma maior 
integração entre os alunos durante os períodos de recesso diários.

A biblioteca não abre todos os dias, e as visitas a tal espaço não são comuns. Além dis-
so, o laboratório de informática estava com todo equipamento desligado sem, a princípio 
nenhum motivo aparente. Interrogados, os funcionários não souberam responder se havia 
algum problema com os equipamentos, tampouco explicar a não utilização dos mesmos. 
Comprovamos o dito anteriormente, no sentido de que não basta dotar as escolas com 
equipamentos normalmente associados às novas tecnologias.

As salas que frequentamos apresentavam dimensões relativamente normais, levando-se 
em consideração o nosso prévio conhecimento de instituições de ensino. Essas mesmas sa-
las estavam preenchidas por vários tipos de mobiliário, destacando-se obviamente, mesas 
e cadeiras que, mesmo com muitas pichações, estavam em relativo bom estado. Um outro 
ponto positivo é aquisição feita pela escola de ventiladores: isso proporciona para alunos e 
professores um ambiente mais agradável em dias de muito calor.

Ao final das aulas, uma coisa nos chamou atenção, já que os alunos são orientados pelos 
professores a colocar todas as cadeiras em cima das mesas com os pés para o alto. Acredi-
tamos que essas medidas foram tomadas pela direção da escola para facilitar a limpeza e 
a manutenção por parte das faxineiras que limpam a sala de aula assim que os alunos são 
dispensados.

Executando o Projeto
Para atingir os objetivos propostos, selecionamos duas salas de aula de uma escola que 

já conhecíamos, mesmo que minimamente, em função da realização de estágios exigidos 
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pela disciplina Didática no terceiro período do Curso de História da Unesp – Campus 
de Franca. Fizemos um primeiro levantamento, obedecendo à programação da professora 
efetiva em História, no ano anterior ao da execução do projeto (portanto em 2008). Na 
oportunidade, apresentamos o Projeto à referida professora e à Coordenadora, ouvimos 
opiniões e (re) fizemos a proposta original. Combinamos que, caso fosse preciso, rediscu-
tiríamos o planejamento depois do começo do ano letivo de 2009 e feitas as observações 
com os alunos que fariam parte do projeto. 

A idéia era, no início dos trabalhos de 2009, realizar visitas periódicas ao estabele-
cimento de ensino para “sondar” a realidade educacional das salas de aulas escolhidas e, 
então, melhorar a proposta inicial. 

Quando iniciamos o projeto, começaram os imprevistos. A professora efetiva para as 
8ªs séries, com quem tínhamos feito o planejamento, estava afastada. O professor substi-
tuto, que ficou todo o primeiro semestre de 2009, teve que ser informado do Projeto, com 
o qual se familiarizou aos poucos. No 2º semestre, a professora estava de volta.

No geral, a diferença entre os dois era clara. O comportamento dos alunos era notoria-
mente diferenciado: os mesmos estavam bem menos agitados no 2º semestre. Tal fato re-
sultou em significativa acomodação das técnicas de ensino que utilizamos nesse momento, 
com mais reflexões e menor número de atividades “físicas”.

Mesmo com o professor substituto, iniciamos o projeto no 1º semestre letivo. Reali-
zamos as observações e passamos às aulas de intervenção. Concomitantemente aos dias 
de observação, fizemos também pequena pesquisa em arquivos e bibliotecas locais, com o 
intuito de levantar fontes e bibliografia sobre a história de Franca.

Conforme já mencionado, os temas abarcavam a História do Brasil e a Regional entre 
os anos de 1930 e 1985. 

Nos Parâmetros Curriculares, a 8ª. Série está inserida no quarto ciclo, que abarca tam-
bém a 7ª. Série. Esse ciclo propõe a reflexão sobre um eixo temático, intitulado “História 
das representações e das relações de poder”. O eixo é dividido em dois subtemas: 1) Na-
ções, povos, lutas, guerras e revoluções; 2) cidadania e cultura no mundo contemporâneo. 
Numa leitura mais cuidadosa do documento é possível perceber que temas do Brasil Re-
publicano são adequados ao proposto. Na “Cartilha da Proposta paulista”, estão elencados 
os seguintes assuntos para a 8º Série, no tocante ao Brasil Republicano:

•	 Crise de 1929; Período Vargas; para o 2º bimestre

•	 Populismo e Ditadura no Brasil; para o 3º bimestre

•	 Redemocratização no Brasil; para o 4º bimestre
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Os três assuntos têm em comum questões relacionadas ao trabalho e a cidadania.

Tendo em vista o exposto, propomos módulos que tratassem da História do Brasil 
Republicano, numa abordagem de um eixo temático que intitulamos de “Cidadania e Tra-
balho”, abarcando, portanto, as duas Propostas em vigor no estado de São Paulo.

Convém notar que, em cada módulo, obedecemos à tendência metodológica escolhida: 
primeiro, tratamos dos conceitos teóricos fundamentais para a compreensão do tema; pas-
samos para a realidade discente, ou seja, a História local; abarcamos o assunto em âmbito 
nacional para, enfim, propormos exercícios de avaliação e reflexão mais aprofundada sobre 
o tema. Para tanto, produzimos material adequado às salas em questão, que equacionassem 
a história do país e a do município de Franca, sempre partindo da realidade dos alunos. 
Nesse aspecto, salientamos a curiosidade dos alunos quando tratávamos de acontecimen-
tos relativos à cidade em que eles residiam. Como já esperávamos, assim ficou mais fácil 
tratar, por exemplo, do Movimento Constitucionalista de 1932 em âmbito nacional, co-
meçando por mostrar fatos das tropas de Franca que “foram para a guerra”.

A seguir módulos e conteúdos:

MÓDULO	1
EIXO TEMÁTICO: Cidadania e Trabalho
ASSUNTO PRIVILEGIADO: A Crise de 1929
QUANTIDADE DE AULAS: 04 (quatro) horas/aula em cada uma das duas salas 

selecionadas
Primeira aula
Conteúdo
•	 Conceitos fundamentais para análise e compreensão da Crise de 1929

- Conceitos de capital, de capitalismo, de trabalho e de crise

Segunda aula
Conteúdo
•	 Franca e a crise de 1929

- A formação da cidade
- A produção cafeeira
- A crise do café

•	 A diversificação da economia de Franca
- Elite e oligarquias
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Terceira aula 
Conteúdo
•	 Contexto historiográfico mundial da década de 1920

- Aumento da produção e diminuição do consumo
- A “belle époque”

•	 A crise nos EUA
- Superprodução americana
- A queda da bolsa de Nova Iorque
- O “New Deal”

•	 A crise no Brasil
- A crise do café e da política

Quarta aula
Conteúdo
•	 Exercício de avaliação e reflexão sobre o assunto abordado e a atualidade

- Exercício de fixação sobre a questão da circulação monetária e a crise de 1929
- Reflexões sobre trabalho e cidadania na Era do Capital

MÓDULO	2
EIXO TEMÁTICO: Cidadania e Trabalho
ASSUNTO PRIVILEGIADO: A Era Vargas 
QUANTIDADE DE AULAS: 06 (seis) horas/aula em cada uma das duas salas sele-

cionadas

Primeira aula
Conteúdo
•	 Conceitos fundamentais para a analise e compreensão da história do Brasil no pe-

ríodo compreendido entre 1930-1964
- Cidadania (direitos civis, políticos e sociais).

Segunda aula
Conteúdo
•	 Franca na Revolução Constitucionalista de 1932
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Terceira aula
Conteúdo
•	 Contexto histórico da crise de 1929, crise do café e revolução de 30

- Ascensão de Vargas e a participação popular (Golpe ou Revolução?)
- Crise política da República Velha
- Crise constitucional

•	 Revolução Constitucionalista de 1932

•	 A intentona comunista

Quarta aula
Conteúdo
•	 O Estado Novo

- O Golpe de Estado de 1937
- O Plano Cohen
- A Ditadura varguista
- Trabalhismo e cidadania
- A era do rádio

Quinta aula
Conteúdo
•	 Contexto histórico da queda do Estado Novo (a Segunda Guerra Mundial)

- Conceitos de populismo, desenvolvimentismo e trabalhismo.

Sexta aula
Conteúdo

- Exercício de avaliação e reflexão sobre o assunto abordado e a atualidade

 
MÓDULO	3
EIXO TEMÁTICO: Cidadania e Trabalho
ASSUNTO PRIVILEGIADO: Populismo e Ditadura
QUANTIDADE DE AULAS: 06 (seis) horas/aula em cada uma das duas salas sele-

cionadas
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Primeira aula
Conteúdo
•	 Conceito de legitimidade política

Segunda aula
Conteúdo
•	 Movimentos de oposição aos governos militares em Franca 

Terceira aula 
Conteúdo
•	 Populismo, movimento trabalhista, cidadania e o governo de João Goulart

- A eclosão do golpe

Quarta aula
Conteúdo
•	 Os governos militares

- Repressão e cidadania
- Oposição

Quinta aula
Conteúdo
•	 Os governos militares

- Educação
- Arte

Sexta aula
Conteúdo
•	 Exercício de avaliação e reflexão sobre o assunto abordado e a atualidade

- Análise de discursos e propaganda eleitoral

MÓDULO	4
EIXO TEMÁTICO: Cidadania e Trabalho
ASSUNTO PRIVILEGIADO: Redemocratização 
QUANTIDADE DE AULAS: 04 (quatro) horas/aula em cada uma das duas salas 

selecionadas
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Primeira aula
Conteúdo
•	 Conceito de participação política e cidadania

Segunda aula
Conteúdo
•	 Franca e a redemocratização

- A crise da produção capitalista local/nacional

Terceira aula
Conteúdo
•	 Abertura

- Partidos políticos
- Sindicalismo
- Movimento “Diretas Já!”

•	 A eleição de Tancredo e Sarney
- Voto secreto/ direto
- Crise econômica da década de 1980

•	 Eleição de Fernando Collor de Mello

Quarta aula
Conteúdo
•	 Exercício de avaliação e reflexão sobre o assunto abordado e a atualidade

Além do tema e conteúdo, cada uma das aulas foi planejada com metodologia e bi-
bliografia básica, além de serem precedidas por pesquisas em arquivos do município para 
levantamento de fontes primárias.

Considerações Finais
Depois das observações e regências, acreditamos ter demonstrado como é possível uti-

lizar o melhor de cada uma das metodologias e abordagens propostas oficialmente, desde 
que se considere a realidade da sala de aula. Aliás, quando se fala em realidade que cerca o 
discente, acreditamos que a história da cidade é uma forma adequada de partir do parti-
cular para o geral, conforme recomendam as mais variadas teorias relacionadas ao ensino-
-aprendizagem.
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Impasses e Desafios da Ação Docente: 

A Valorização da Mediação Pedagógica 

Na Relação dos Processos de Ensino e de 

Aprendizagem na Prática Educativa 

Fernanda Passarini Melo1, Fernanda Vollet2, 

Larissa Menezes dos Reis3, Patrícia Vieira Ribeiro4, 

Talita Cristina Leal Nogueira5 e 

Professora Doutora Maria Eliza Brefere Arnoni6

Resumo: Neste artigo apresentamos parte de uma Proposta de elaboração de 
um currículo de Ciências Naturais para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental, desenvolvida no decorrer de 2009. Discussões atuais a 
respeito do ensino de Ciências demonstram que o mesmo se encontra 
distante da realidade dos alunos. Os modelos pedagógicos atuais im-
postos pelos órgãos oficiais apresentam as sequências didáticas como 
“receitas prontas”, que prescrevem a ação do professor, resultando 
em uma aula de transposição didática, por parte do professor, e uma 
aprendizagem por “decoreba”, por parte do aluno. Considerando que 
esta imposição desconsidera a capacidade de o professor consciente-
mente elaborar sua aula, bem como, a de o aluno aprender por com-
preensão, nossa proposta curricular baseia-se fundamentalmente na 
mediação pedagógica, a relação dialética que se estabelece entre o pro-
fessor e o aluno, em que o professor opta conscientemente pela direção 
e sentido da atividade docente, na perspectiva da formação integral da 
criança. Trata-se de uma proposição para a educação escolar, elaborada 
por Arnoni (2007, 2010), pautada no planejamento processual e na 
“Metodologia da Mediação Dialética”, a qual subsidiou a organização 
de nossa ação docente. Para explicitar a concepção ontológica de aula

1  Graduanda do 3º ano do curso de Licenciatura em Pedagogia, colaboradora do Programa Núcleos de Ensino.

2  Graduanda do 2º ano do curso de Licenciatura em Pedagogia, bolsista do Programa Núcleos de Ensino, PROGRAD.

3  Graduanda do 2º ano do curso de Ciências Biológicas, bolsista do Programa Núcleos de Ensino, PROGRAD.

4  Graduanda do 3º ano do curso de Licenciatura em Pedagogia, colaboradora do Programa Núcleos de Ensino.

5  Graduanda do 2º ano do curso de Licenciatura em Pedagogia, bolsista do Programa Núcleos de Ensino, PROGRAD.

6  Professora Doutora do Departamento de Educação, Instituto de Biociências Letras e Ciências Exatas, UNESP, 

Coordenadora do projeto “Para a criança conhecer o ambiente: aula de Ciências Naturais na perspectiva da Metodologia 

da Mediação Dialética” do Núcleo de Ensino
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nesta proposição teórica e metodológica, apresentamos o relato do de-
senvolvimento de uma aula sobre o sentido Tato, desenvolvida no 1º 
ano do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: ontologia do ser social, ação docente; metodologia da mediação dialé-
tica; planejamento processual, ensino de Ciências

SUMMARY:	 This paper presents part o f a Natural Sciences curriculum elaboration 
proposal for the initial series  of  Basic School. Current  discussions  
related  to  Science  teaching  demonstrate  that  the  kind of existent  
curriculum  is  distant  of  pupils  reality. The  current  pedagogical  
official  models  adopted  by the   Government   present didactic  
sequences  as  “ready prescriptions”,  which  prescribe  the  teacher´s 
action, resulting in a pupil´s “learning by heart” situation. Considering 
that this imposition disrespects the teacher´s  capacity  of   elaborating  
consciously  his  lessons, as  well as  the  pupil´s  capacity of learning 
through a real  comprehension, our  curricular  proposal is based  basi-
cally on the  pedagogical mediation, the dialectic relation  established  
between  teacher and  pupil,  where the  teacher  opts  consciously to 
the meaning and teaching  activity direction, in the  perspective of an 
integral children formation. This school education   proposal, elabo-
rated by  Arnoni (2007, 2010), scheduled on a  procedural  planning 
and on the “Dialect Mediation Methodology”, subsidizes  the  orga-
nization of teaching action. In order to explain the lesson ontological  
conception in this  theoretical and methodological proposal, we  pre-
sent the report of a lesson on Touch sense, developed in the first class 
of Basic School.

Key-words: social   being   ontology, teaching   action,   dialectic   mediation   me-
thodology, procedural planning, Science teaching.

1. Introdução
No sistema vigente, a educação escolar básica tem sido invadida, em larga escala, por 

processos avaliativos que demonstram em seus resultados que no Brasil a maioria dos 
alunos apresenta desempenho abaixo do adequado. Pautados nestes índices, os órgãos cen-
trais apresentam programas nacionais e estaduais que prescrevem situações de aprendizagem, 
visando orientar a prática educativa, ou seja, a ação prática que o professor deve assumir 
em situação de aula. Estas ações prescritivas nacionais e estaduais sobrepõem-se no cotidia-
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no escolar, impedindo que o professor possa, conscientemente, planejar sua aula, optando 
por uma metodologia de ensino.

Neste contexto neoliberal também (im)posto à escola brasileira pelos órgãos centrais, 
pretendemos com este Projeto “Para a criança conhecer o ambiente: aula de Ciências Na-
turais na perspectiva da Metodologia da Mediação Dialética”, desenvolvido no decorrer 
de 2009, colocar a aula como unidade básica da educação escolar, no sentido de valorizá-
-la como espaço de luta para a melhoria da qualidade da educação brasileira (ARNONI, 
2008). E, este texto expressa parte dos resultados obtidos da pesquisa e da atuação em 
campo das graduandas dos cursos de Licenciatura em Pedagogia e de Ciências Biológicas 
do Instituto de Biociências Letras e Ciências Exatas, UNESP de São José do Rio Preto, 
participantes do referido Projeto, sob a coordenação da Professora Doutora Maria Eliza 
Brefere Arnoni.

Para o desenvolvimento das aulas pautamo-nos numa metodologia inovadora, a Me-
todologia da Mediação Dialética (M.M.D.), elaborada por Arnoni (2007) e centrada na 
Ontologia do ser social e na Lógica Dialética, segundo a concepção de mundo baseada na 
categoria totalidade. Para Lukács (1976), 

[...] a totalidade é muito mais que um compêndio sintético, é uma es-

trutura e fundo da construção formada pela realidade em seu conjunto. 

Uma realidade que não possui simplesmente uma constituição totali-

tária, mas consiste de partes, de “elementos” que também são, por seu 

turno, estruturados como totalidades. Nesta perspectiva, o todo é uma 

totalidade complexa que se constrói nas inter-relações dinâmicas das par-

tes, entendidas como totalidades relativas, parciais, particulares. 

Nesta perspectiva, compreende-se o mundo como um todo complexo e dinâmico, re-
sultado das relações de tensão existentes entre o natural e o humano-social, o que nos per-
mite uma visão mais articulada desse mundo em que vivemos, para nele, conscientemente, 
intervir, na perspectiva de transformá-lo. 

Neste contexto, a escola brasileira constitui-se na instituição social criada para sociali-
zar os conhecimentos historicamente produzidos para todos, sem exclusão, direitos asse-
gurados pela Constituição de 1988.

No entanto, os resultados das avaliações oficiais demonstram que a maioria dos alunos 
no Brasil tem desempenho abaixo do adequado, não atendendo o que lhe é garantido pela 
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nossa Lei maior. Os índices das avaliações apontam, também, a ineficiência da formação 
inicial e da formação continuada da educação brasileira.

Dentre os fatores que concorrem para a manutenção desta situação crítica da educação 
escolar nacional, destaca-se como prioritário o recuo da teoria (MORAES, 2001) que a 
escola vem sofrendo.

Este “recuo da teoria” impede a compreensão consciente da realidade, por parte do 
professor, dificulta sua intervenção, nega a relação dialética entre os processos de ensino e 
de aprendizagem e, assim, mascara a intencionalidade que deveria existir em sua prática 
pedagógica. 

Um dos influxos da situação escolar brasileira na prática educativa do professor consti-
tui no fornecimento (imposição) de modelos “oficiais” que prescrevem a ação prática que 
o professor deve assumir em situação de aula, como por exemplo, os Livros Didáticos do 
PNLD – “Plano Nacional do Livro Didático”7 (BRASIL, 2007) e a “Proposta Curricular 
do Estado de São Paulo”8. Estes modelos destinados à rede pública estadual apresentam 
situações de aprendizagem voltadas diretamente ao aluno, como uma “receita pronta” para 
orientar a atividade prática do professor, em sala de aula. Isto promove o afastamento do 
professor do processo da aula que ele desenvolve, ou seja, ele realiza apenas a transposição 
(levar de um local para outro local) dos textos didáticos dos livros didáticos ou cadernos dos 
alunos, ou de ambos simultaneamente, para sua sala de aula, atendendo os modelos oficiais. 

E, ainda, segundo a LDBEN (art. 3º, inciso II), a educação deve basear-se em plena 
liberdade, na de aprender e também na de ensinar.  

Embora seja dada ao professor a liberdade na escolha do material didático para o ano 
letivo, ela é de certa forma, uma “falsa liberdade”, por ser manipulada pelos órgãos supe-

7  PNLD – Programa Nacional do Livro Didático - O governo federal executa três programas voltados ao livro didático: 

o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) 

e o Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA). Seu objetivo é o de prover 

as escolas das redes federal, estadual e municipal e as entidades parceiras do programa Brasil Alfabetizado com obras 

didáticas de qualidade. Os livros didáticos são distribuídos gratuitamente para os alunos de todas as séries da educação 

básica da rede pública e para os matriculados em classes do programa Brasil Alfabetizado. Também são beneficiados, 

por meio do programa do livro didático em Braille, os estudantes cegos ou com deficiência visual, os alunos das escolas 

de educação especial públicas e das instituições privadas definidas pelo censo escolar como comunitárias e filantrópicas. 

Cada aluno do ensino fundamental tem direito a um exemplar das disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências, 

história  e  geografia,  que  serão  estudadas  durante  o  ano  letivo. Além  desses  livros,  os  estudantes  do  primeiro  ano 

recebem uma cartilha de alfabetização. No ensino médio, cada aluno recebe um exemplar das disciplinas de português, 

matemática, história, biologia e química. A partir de 2009, receberá, também, um livro de geografia e um de física. http://

www.fnde.gov.br/home/index.jsp?arquivo=livro_didatico.html

8 http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/spfe2009/MATERIALDAESCOLA/tabid/1215/Default.aspx
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riores, uma vez que os livros didáticos disponíveis no Guia do Professor são enumerados 
segundo a avaliação de especialistas indicados pelos órgãos oficiais (MEC – Ministério 
da Educação).

Estas medidas oficiais privam o professor da compreensão de sua ação educativa, como 
síntese de múltiplas determinações historicamente produzidas, tornando-o uma presa fá-
cil da armadilha educacional: uma formação precária frente às benesses dos dirigentes 
(autoritarismo) que oferecem (impõem) textos didáticos prontos para a sala de aula. Em 
síntese, estas medidas oficiais consideram o professor como o operário da escola, ou seja, 
um “dador de aula” que pratica os modelos oficiais.

Esta análise explicita a necessidade de a escola brasileira concentrar seus esforços na 
luta pelo domínio conceitual dos pressupostos teóricos e metodológicos que embasam 
a aula, unidade de sua ação profissional, que permite o ensino compromissado com a 
aprendizagem, para assegurar a efetiva aplicação dos direitos constitucionais cabíveis á 
educação pública. 

Considerando estas análises, pretendemos discutir uma proposta de transformação 
da aula presencial na educação escolar, mesmo que pontual, por intermédio da proposi-
ção teórico-metodológica que se expressa na Metodologia da Mediação Dialética.  Esta 
proposição exige do professor a transformação do conceito em conteúdo de ensino, ou 
seja, a organização metodológica do conceito, com o intuito de estabelecer a mediação 
pedagógica, a relação dialética entre professor e aluno em situação de aula, seres sociais 
e históricos, respectivamente responsáveis pelo processo de ensino e pelo processo de 
aprendizagem. É a mediação pedagógica entre professor e aluno que permite que eles 
relacionem os processos que respectivamente desenvolvem, o de ensino e o de aprendi-
zagem, e, assim, potencializa a aprendizagem do aluno, ou seja, a elaboração do conceito 
por intermédio da superação de suas idéias iniciais. Para assegurar o desenvolvimento da 
Metodologia da Mediação Dialética em sala de aula,  Arnoni (2009) elaborou a proposi-
ção do planejamento processual. 

Neste artigo descrevemos uma das “Aulas de Ciências para crianças”, em que desenvol-
vemos o conteúdo de ensino Tato, como um dos órgãos que integram o Sistema sensorial, 
junto aos alunos do 1º. Ano do Ensino Fundamental do Colégio ALARME – Mantene-
dora Associação Lar de Menores – de São José do Rio Preto, como forma de ilustrar e ex-
plicitar uma prática educativa organizada com sucesso, a partir da M.M.D., colaborando, 
assim, para a melhor compreensão da pesquisa que subsidia nosso trabalho.

Assim, a intencionalidade do Projeto é colocar o professor como centro das decisões 
teóricas e metodológicas da atividade docente, para que ele possa optar conscientemente 
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pela direção e sentido da ação que desempenha em sua aula, na perspectiva da emancipa-
ção humana e, portanto, na luta por uma sociedade justa.

2. Fundamentação Teórica

Pensar a aula é, inicialmente, compreendê-la no contexto da sociedade, 

tomando-a como totalidade dinâmica. Nessa concepção, entender a aula 

é rever sua inserção histórico-social e as relações que a determinam e, 

em especial suas possibilidades de influenciar as relações sociais visando 

transformá-las. (ARNONI, 2007, p. 121). 

Nossa atividade docente pauta-se no planejamento processual e na Metodologia da Media-
ção Dialética (M.M.D.), devido ao entendimento de aula como práxis educativa, uma criação do 
homem, em que a mediação pedagógica entre professor e aluno é estabelecida, sendo a responsável 
pela relação entre o processo de ensino e o processo de aprendizagem que ambos desenvolvem, 
respectivamente, o que potencializa ao aluno a aprendizagem por superação das idéias iniciais. 
Trata-se de um conceito amplo de aula, como práxis educativa  inserida no mundo humano-social, 
que se compõe de ações distintas e articuladas, as que antecedem o momento ‘sala’, as que se de-
senvolvem na ‘sala’ - a prática educativa e as que sucedem a ´sala´.

Planejar, também chamado de prévia-ideação (LESSA, 2007), é o momento que ante-
cede e dirige a ação, uma atividade	teórica de se antever mentalmente uma ação preten-
dida. É pensar o agir, antes de agir. 

Arnoni (2010), pautada nesta concepção ontológica de trabalho elaborou a concepção 
de planejamento processual de uma aula, como práxis educativa, o qual se desenvolve se-
gundo a categoria totalidade, e

[...] constitui-se num processo que se desenvolve durante toda a atividade 

docente, indicando-lhe o sentido e a direção, na busca da intencionali-

dade proposta pelo professor. (ARNONI, 2009). 

Assim, o planejamento processual nada mais é que planejar as	três	fases da aula e, 
consequentemente, a atividade docente: 1ª – a priori da sala de aula; 2ª – em situação de 
aula; e 3ª – a posteriori da aula. 

Na 1ª fase do Planejamento processual, o professor planeja a intencionalidade da sua 
aula para organizar sua atividade docente. Primeiramente, determina o ponto de chegada 
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pretendido para a aula, o conhecimento que os alunos precisam compreender  ao final de 
sua atividade pedagógica, considerando o plano do mediato. Este é elaborado na relação 
que o professor estabelece entre o suporte pedagógico constituído pelos princípios básicos 
expressos nos conceitos filosóficos de Totalidade, Lógica Dialética e Ontologia do Ser So-
cial e o conceito a ser ensinado, o disciplinar, agora estudado na perspectiva da totalidade. 

Na 2ª fase do Planejamento processual, o professor organiza metodologicamente o conte-
údo de ensino para que possa ser compreendido pelo aluno. Então, o professor deve plane-
jar o desenvolvimento e a avaliação de cada uma das etapas da Metodologia da Mediação 
Dialética, num processo seqüencial, em que os resultados de uma etapa são os dados para a 
etapa seguinte, ou seja, o professor só planeja e desenvolve a próxima etapa metodológica, 
após avaliar os dados obtidos na etapa anterior. Trata-se de uma proposição metodológica 
formada por uma sequência de situações de ensino (processo de ensino) que potencializa 
ao aluno a aprendizagem do conteúdo trabalhado (processo de aprendizagem). É nesta 
fase que se aplica a M.M.D, composta por quatro etapas distintas e articuladas: Resga-
tando, Problematizando, Sistematizando e Produzindo, definidas segundo Arnoni (2007) da 
seguinte forma:

“Resgatar é buscar um mesmo ponto de partida para o processo de ensino, 

provisoriamente, comum ao professor e ao aluno, por intermédio de dife-

rentes linguagens: oralidade, desenho, recorte, dramatização, mímica, po-

esia, música, colagem, relato, texto escrito etc. A questão do registro refere-

-se aos diferentes usos que se pode fazer da língua, dependendo da situação 

comunicativa. O professor apresenta aos alunos uma série de atividades 

que envolvem o conceito, e o aluno, ao desenvolvê-las, representa suas 

idéias iniciais sobre o referido conceito. O registro dessa produção, ainda 

que de forma confusa, representa o conhecimento subjetivo do aluno, e o 

professor, de posse dessas informações, depreende o saber que o aluno possui 

do conceito em estudo e, ao compará-lo com o conhecimento pretendido, 

depreende a tensão entre ambos e elabora a problematização.” (p. 148). 

“Problematizar é colocar o sujeito em uma situação de ensino proble-

matizadora, capaz de levá-lo a compreender mentalmente as divergên-

cias entre seu saber imediato e o saber mediato trabalhado pelo processo 
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de ensino. A problematização explicita as divergências entre esses saberes, 

tensionando-os pela contradição, bem como estimula o aluno a pensar e 

elaborar soluções por intermédio de seus saberes disponíveis e, simulta-

neamente, leva-o a perceber que seus saberes iniciais não são suficientes 

para a resposta suscitada. Essa contradição, além de gerar necessidade 

cognitiva (motivação), cria possibilidades para o sujeito investigar e bus-

car novas relações. A atividade problematizadora, para ser percebida e 

compreendida pelo pensamento, precisa apresentar a qualidade particu-

lar de não facilitar e nem dificultar, em demasia, seu entendimento. Ela 

é capaz de gerar tensão entre o saber específico do aluno (imediato) e o 

saber geral da produção científica (mediato) e de estimular o aluno na 

busca de novos saberes.” (p. 151).

“Sistematizar é desenvolver situações de ensino que possibilitem ao alu-

no compreender as relações de sentido entre aspectos do seu saber imediato 

e elementos do saber mediato pretendido, por intermédio da explicitação 

dos aspectos da problematização e da discussão do saber científico a eles 

relacionados, potencializando a superação do imediato no mediato e a 

elaboração de sínteses cognitivas.” (p. 154).

“Produzir é desenvolver situações de ensino, para que o aluno possa 

expressar as sínteses cognitivas elaboradas, ao vivenciar as etapas da 

‘M.M.D.’. O aluno, por intermédio das diferentes linguagens, apresenta 

o saber elaborado, os conceitos. É o ponto de chegada do processo de en-

sino, um saber provisório que se torna imediatamente um novo ponto de 

partida, constituindo-se em um elemento imprescindível para avaliar o 

referido processo.” (p. 156-157).

Ao final da aplicação destas etapas é possível realizar a avaliação do processo de apren-
dizagem de acordo com a intencionalidade da atividade docente e os resultados obtidos no 
desenvolvimento da M.M.D., em sua totalidade. O professor deve comparar as produções 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
Im

p
asses e D

esafio
s d

a A
ção

 D
o

cente: A
 Valo

rização
...

351

dos alunos no Resgatando com as do Produzindo e verificar se o ponto de chegada pre-
tendido foi alcançado.

Na 3ª fase do Planejamento processual, o professor deve planejar a avaliação das conse-
qüências promovidas pelas duas fases da aula já desenvolvidas,  no sentido de verificar as 
transformações que ela promoveu no seu conhecimento subjetivo e no de seus alunos, bem 
como, as transformações no cotidiano da classe e da escola. 

Esta forma de planejamento exige do professor o conhecimento do conceito a ser en-
sinado e do filosófico que lhe informa o aspecto metodológico, para que possa articulá-los 
na organização metodológica do conteúdo de ensino. 

Esta metodologia de ensino centra-se na contradição e proporciona aos alunos a supe-
ração de suas próprias ideias, o que resulta num aprendizado efetivo do conceito ensinado. 
Em cada situação de ensino, o conteúdo é retomado com tratamento diferenciado, e cada 
uma delas serve de patamar para o momento seguinte. As situações de ensino não são 
estanques e isoladas, ao contrário, são interligadas e interdependentes, e, portanto, o limite 
entre elas não é claramente demarcado.

4. Relato de uma “Aula de Ciências Para Crianças” 
– o Tato
Considerando “aula” não apenas o momento dentro da sala de aula, junto aos alunos, 

mas também, os momentos que antecedem e sucedem a sala, o planejamento processual, 
segundo a Metodologia da Mediação Dialética, constituiu a base para planejamos a “Aula 
de Ciências para crianças”. 

Inicialmente, estudamos o “Sistema sensorial”, na perspectiva da totalidade, ou seja, 
em seus aspectos físicos, químicos, biológicos e humano-sociais entendendo que ele é 
responsável pela percepção simultânea do corpo, do mundo e das relações entre ambos. 
No entanto, para ensiná-lo, optamos por desenvolvê-lo por meio das totalidades menos 
abrangentes que o compõem, os cinco sentidos - Tato, Olfato, Paladar, Audição e Visão -, 
que, também, não deixam de ser complexos. Estes conteúdos foram trabalhados de maio à 
junho e de agosto à novembro de 2009. 

Sabendo que o professor deve ter disponibilizado em seu pensamento o conceito que 
irá ensinar aos seus alunos e a forma de ensiná-lo, estudamos o conceito científico Tato, 
de forma articulada aos demais sentidos e ao Sistema Sensorial, vinculando-os ao Sistema 
Nervoso,  juntamente, com a organização metodológica do conteúdo de ensino, segundo 
a Metodologia da Mediação Dialética.
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Para Dângelo e Fanttini (2002):

O funcionamento do sistema nervoso é altamente complexo [...]. Um 

exemplo simples talvez possa ilustrar como funciona o sistema nervoso. 

Imaginemos que uma agulha se encravou em nosso dedo. Ao atravessar 

a pele a agulha estimula os receptores nervosos específicos para dor. 

Originam-se, assim, impulsos nervosos que percorrem as fibras em dire-

ção ao sistema nervoso central por intermédio dos nervos. Os impulsos 

chegam à raiz dorsal do nervo espinhal passando ao gânglio sensitivo 

aí localizado. No gânglio estão os corpos dos neurônios sensitivos cujos 

prolongamentos periféricos os impulsos acabaram de percorrer. A seguir, 

os impulsos chegam à medula por meio dos prolongamentos centrais dos 

neurônios sensitivos, penetram na medula e fazem sinapse com neurô-

nios situados na coluna posterior da substância cinzenta. Estes neurô-

nios emitem novos axônios (fibras nervosas) que sobem pela substância 

branca da medula como parte de tractos ou fascículos, passam pelo 

tronco encefálico, diencéfalo (onde fazem sinapse com novos neurônios) 

e chegam ao córtex da área cerebral especializada para interpretar o 

estímulo veiculado. Só neste momento temos a sensação de que o dedo 

está doendo. (p. 65)

Os estudos científicos informam que os estímulos recebidos na região da cabeça – tanto 
pela pele quanto pelos outros órgãos do sentido presentes nessa região – vão direto para 
o Sistema Nervoso Central (SNC), ou seja, o cérebro. Este possui diferentes regiões, cada 
uma delas responsável por determinado tipo de estimulo, no caso do Tato, a região corres-
pondente é o córtex cerebral e, assim, os estímulos recebidos pelas outras partes do corpo 
percorrem um caminho maior, passando pelo Sistema Nervoso Periférico (SNP) do corpo, 
antes de chegar a essa região do cérebro para ser decodificado. A medula espinhal é a parte 
do SNP responsável por dirigir os impulsos nervosos até o cérebro.

Assim, a partir do conhecimento das duas áreas distintas que informam sobre as con-
cepções que fundamentam a prática educativa “Aula de Ciências para crianças”, a concep-
ção biológica de Sistema sensorial e Nervoso e a concepção pedagógica, de cunho onto-
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lógico, a M.M.D., desenvolvemos um texto informativo sobre o assunto Tato, e definimos 
o nosso ponto de chegada, ou seja, o que queríamos que as crianças aprendessem sobre o 
referido conteúdo:

Compreender a pele como o órgão responsável pelo sentido Tato, vincu-

lando-o aos Sistemas Sensorial e Nervoso.

No planejamento do Resgatando, ainda na Universidade, preparamos uma atividade 
investigativa para levantar as concepções iniciais dos alunos sobre o órgão do sentido res-
ponsável pelas percepções do Tato. Assim, iniciamos nosso plano de aula, com o registro 
da referida atividade.  

 Atividade investigativa do Resgatando [1]

“Como eu sei se algo está quente ou frio?”

Fizemos esta questão aos alunos e anotamos as suas respostas.

De volta à Universidade e com os dados coletados, analisamos as respostas e consta-
tamos que os conceitos dos alunos sobre Tato, ainda não estavam organizados, pois, suas 
respostas apresentavam noções fragmentadas, limitando	o	Tato	às	mãos, como mostra a 
resposta dos alunos, sobre a forma de identificar se algo está quente ou frio: 

Aluno A: “Relando a mão!”
Aluno B: “Encostando a mão, tia!”
Aluno C: “Colocando a mão na coisa!”

Sabendo que o órgão do sentido Tato é toda	a	pele	do	corpo	humano, e, as crianças 
disseram que sentiam somente nas mãos, pudemos, a partir desta análise, depreender a 
primeira contradição estabelecida entre as representações iniciais dos alunos e o saber 
elaborado pelo professor. 

A partir desta análise, planejamos a segunda etapa da M.M.D., o Problematizando e, 
elaboramos uma atividade com a intenção de criar uma situação para que os alunos, tam-
bém, percebessem que suas idéias iniciais sobre Tato não eram suficientes para conceituá-
-lo corretamente.

Questão-problema do Problematizando [1]

“Qual a diferença entre essas duas toalhas, sem colocar as mãos?”
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A atividade consistia em mostrar às crianças duas toalhas molhadas, aparentemente 
iguais, porém, com temperaturas diferentes e eles deveriam pensar em uma possibilidade 
de diferenciá-las, sem utilizar as mãos.  Num primeiro momento, impedi-las de usarem as 
mãos para diferenciar as toalhas, causou espanto e as crianças reagiram ficando “paradas”. 
Após alguns minutos de indecisão, elas questionaram:  

Aluno A: “Posso colocar no braço?”
Aluno B: “Eu quero na canela”
Aluno C: “Eu, na barriga!”

As reações de espanto que as crianças apresentaram inicialmente, seguidas das respos-
tas, indicaram que a questão-problema provocou contradição no seu pensamento, pois, 
suas idéias iniciais [é	pela	mão	que	eu	sinto	a	temperatura] já não se mostravam sufi-
cientes para “sair” da nova situação. Daí, elas necessitarem de “um tempo” para elaborarem 
a resposta.  Considerando, então, que as crianças tinham percebido a contradição entre 
suas idéias iniciais e o conceito de Tato que estava sendo ensinado, pois escolheram outra 
parte do corpo, sem ser as mãos, para sentirem as diferentes temperaturas. A partir desta 
respostas dos alunos, planejamos a atividade do Sistematizando.

Atividade do Sistematizando [1]

“Identificar as diferenças de temperaturas entre as toalhas  
utilizando as partes do corpo escolhidas”

 Ao encostarem as toalhas em uma das partes do corpo que não fossem as mãos, as 
crianças indicavam que já estavam em processo de superação das idéias iniciais, ou seja, 
já estavam sistematizando o conceito Tato, desvinculando a relação inicial e linear Tato - 
mãos. E, por meio da conversação, possibilitamos que cada criança organizasse o seu pen-
samento a respeito do primeiro conceito trabalhado e, eles, expressaram seus pensamentos 
por frases semelhantes às abaixo descritas: 

Aluno A: “Então, a gente pode sentir no corpo todo”.
Aluno B: “No corpo inteiro”.
Aluno C: “É verdade, tia, dá para sentir no corpo inteiro”.

Pelo fato de o calor ser apenas uma das várias sensações que temos com o Tato, plane-
jamos o segundo Problematizando sobre textura criando uma situação para que os alunos 
compreendessem que o Tato	não	permite	sentir,	apenas,	a	 temperatura. Para isso, as 
crianças escolheram uma parte do corpo de um colega e sentiram-na com as mãos.
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Atividade do Problematizando [2]

“Escolham uma parte do corpo de um colega e sintam-na com as mãos.”

O desenvolvimento da atividade, de caráter lúdico, provocou as falas:  

Aluno A: “Eu quero encontrar meu amigo pela orelha”
Aluno B: “Eu quero achar pelo nariz”
Aluno C: “Pela bochecha”

Estas demonstraram que eles haviam entendido a atividade e, assim, sentiram a textura 
da parte do corpo de seus colegas que haviam escolhido e, em seguida, foi apresentada a 
atividade problematizadora: 

“De olhos vendados, reconheçam o amigo escolhido.”

De olhos vendados, os alunos foram encontrar seus colegas pelas partes escolhidas e, 
ainda vendados, os alunos afirmaram encontrar os seus colegas dando-nos as seguintes 
justificativas:

Aluno A: “Este é o J. porque tem a orelha fofinha e quentinha”.
Aluno B: “Este é o F. porque tem o nariz uma pintinha”
Aluno C: “Esta é a L. porque a bochecha dela é lisa” 

 A descrição dos alunos, por intermédio dos termos “fofinha,	quentinha,	lisa,	pin-
tinha” indicou que eles identificaram texturas diferentes no corpo dos colegas, utilizando 
as mãos. A partir destas respostas, planejamos o sistematizando. Inicialmente, solicitar que 
eles retirem as vendas e conferiram se acertaram o reconhecimento do colega. Em seguida, 
discutir com eles as afirmações que verbalizaram e levá-los a estabelecer relações entre es-
tas e as lembranças das atividades anteriores, no sentido de eles superem as idéias iniciais 
e elaborem sínteses. Fizemos a seguinte questão:

Atividade do Sistematizando [2]

“De onde a sua mão “retirou” as informações para dar nomes  
às qualidades que você identificou no seu colega?”

Na discussão sobre o assunto, os alunos iam explicando e perguntando sobre as ati-
vidades anteriores, até chegarmos à informação que o reconhecimento foi possível, pois, 
as características táteis reconhecidas haviam sido memorizadas durante a primeira etapa 
da atividade.
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Avaliamos as conversas com os alunos e depreendemos a necessidade de realizar uma 
atividade para que os alunos percebessem as variedades das características do corpo, com 
o Tato. 

Planejamos, assim, o terceiro Problematizando referente ao Tato, criamos uma ativida-
de sobre textura, já trabalhada, e incluímos o conceito de pressão. Inicialmente, as crianças 
sentiriam as texturas de objetos com diferentes características (liso, áspero, duro, macio), 
por meio do contato visual e com as mãos, para depois identificá-las de olhos vendados. 
Elaboramos a seguinte questão-problema:

Atividade do Problematizando [3]

“Será que conseguimos sentir estas texturas em outras partes  
do corpo, com os olhos vendados?”

Em pequenos grupos, um dos alunos escolheu um objeto para que outro aluno vendado 
identificasse o objeto na parte do corpo que ele escolheu. Nesta atividade, ainda vendados, 
os alunos afirmaram reconhecer os objetos nos dando as seguintes justificativas:

Aluno A: “Eu acho que é o lápis porque ele é duro”.
Aluno B: “É o algodão porque é fofinho”
Aluno C: “É a bucha porque dói” 

Com os resultados do “Problematizando 3” elaboramos o Sistematizando para que os 
alunos ao retirarem	a	venda constatassem que haviam reconhecido o objeto, superando	
suas idéias iniciais sobre Tato.

Atividade do Sistematizando [3]

“De onde o seu corpo “retirou” as informações para dar nomes às características que 
você percebeu dos objetos quanto a textura e a pressão?”

Organizamos uma discussão com os alunos até chegarmos à informação que o reco-
nhecimento foi possível, pois, as características táteis reconhecidas haviam sido memori-
zadas durante a primeira etapa da atividade.

A partir das respostas dos alunos que abordaram as questões de textura e pressão, ela-
boramos uma questão-problema focando a relação Tato e contato.	Para	isso, optamos 
pelo Pega-pega,	uma brincadeira que se baseia no contato e na pressão, foco dos conteú-
dos estudados.
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Atividade e questão investigativa do Problematizando [4]

“Vamos brincar de pega-pega?”

Após a brincadeira, fizemos a seguinte questão-problema: 

 “Como você soube que tinha sido pego?”

Os alunos responderam, imediatamente, que viram o colega encostar neles, como segue:

Aluno A: “Ai tia, eu vi”
Aluno B: “Porque eu sei”

Percebemos que essa pergunta não promoveu a contradição no pensamento do aluno e 
por isso, a partir dessas respostas, planejamos uma nova questão-problema:

“Mas você viu quando te pegaram nas costas?”

Neste momento, desconsiderar o uso da visão para reconhecer que tinha sido pego, cau-
sou espanto e indecisão. Após refletirem, responderam:  

Atividade do Sistematizando [4]

Aluno A: “Porque ele encostou”
Aluno B: “Porque ele pegou em mim”
Aluno C: “Porque relou aqui, ó!”

As reações de espanto que as crianças apresentaram inicialmente, seguidas das respos-
tas, indicaram que a questão-problema provocou contradição no seu pensamento, pois, 
suas idéias iniciais [reconhecer	o	contato	por	meio	da	visão] já não se mostravam sufi-
cientes para “sair” desta nova questão. Daí, elas necessitarem de “um tempo” para elabora-
rem novas respostas, como as destacadas acima.

Dando seqüência ao que havíamos planejado, para sistematizar a relação tato e contato, 
pedimos para que colassem, em uma figura de um corpo que representava o deles, mãos de 
papel nos lugares que eles haviam sido pegos durante a brincadeira do pega-pega.

“Representação do pega-pega por meio de colagem em desenhos”

Os alunos colaram as mãos em diversas partes do corpo.

Após a colagem, a conversação sobre os termos falados “encostou”, “relou”,	“pegou”, 
em que os alunos demonstraram a superação das idéias anteriormente expressadas, plane-
jamos uma atividade que permitisse a organização do pensamento quanto a necessidade 
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do contato para percepção do Tato.	 Organizamos uma	apresentação de datashow com as 
fotos das atividades anteriores destacando todos os conceitos trabalhados durante as aulas 
desenvolvidas sobre o Tato, para que eles identificassem o órgão responsável por todas as 
percepções estudadas e o nome do referido sentido.

“Apresentação das atividades anteriores, em slides”

No Colégio, durante a apresentação de algumas fotos das atividades realizadas ante-
riormente, em conversação, foram sistematizadas diversas sensações experimentadas, cen-
trada no aspecto que as atividades tinham em comum.

A partir das respostas, concluímos, ao lado dos alunos, que a pele é um órgão do senti-
do, e que esse sentido é o Tato. 

Partindo desta constatação, ou seja, do sucesso dos resultados dos Sistematizandos, 
planejamos uma atividade para o Produzindo, etapa final da M.M.D., na qual as crianças 
pudessem expressar a superação de suas próprias idéias a respeito de onde sentiam o Tato. 
Numa folha de papel, já contendo o contorno do corpo, as crianças deveriam pintar a parte 
correspondente ao órgão do sentido Tato.

 Atividade do Produzindo [1]

“Pinte onde vocês percebem o Tato”

Na conversação sobre a atividade os alunos falaram: 

Aluno A: “Em toda a pele”
Aluno B: “O corpo todo”
Aluno C: “Onde tem pele”

Um aspecto relevante, em relação à região da cabeça, eles pintaram o couro cabeludo, 
ou seja, a pele e não no cabelo. 

Pudemos avaliar a aprendizagem dos alunos comparando as expressões das crianças no 
Ponto	de	Partida,	por	intermédio	das	falas	e	movimentos	corporais,	 em que o conceito 
de Tato, referente a temperatura, restringia-se ao uso das mãos, com a expressão de suas 
sínteses no Ponto	de	Chegada, também depreendidas pelas falas e manifestações cor-
porais, e por meio da pintura de todo o órgão pele, mostrando que o conceito ensinado foi 
efetivamente compreendido. Considerando esta avaliação, demos continuidade ao plane-
jamento do “Sistema Sensorial”, nesta mesma perspectiva metodológica. 

O fato de iniciarmos pelo Tato, por ser um órgão muito utilizado pela criança para a 
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percepção do entorno, propomos que a sua relação com o sistema sensorial e o nervoso 
seria ensinada após às aulas dos demais órgãos.

Assim, na sequência das “Aulas de Ciências para crianças”, além do Tato, foram de-
senvolvidos o olfato, o paladar,	a audição e a visão, relacionando os respectivos órgãos dos 
sentidos, o nariz, a língua, a orelha e o olho em conexão/ligação Sistema sensorial e com o 
Sistema Nervoso Central, numa totalidade dinâmica.

Em nossa avaliação, constatamos que as crianças perceberam que todos os estímulos 
recebidos pelos órgãos sensoriais são levados ao cérebro e este, por sua vez, processa as 
informações recebidas e devolve uma resposta coerente ao estímulo.

Para articular o Tato com o Sistema Sensorial e Sistema Nervoso e ao corpo humano, 
planejamos uma nova atividade para resgatar as ideias que as crianças possuíam sobre como 
os sentidos são interpretados pelo corpo.

Esta atividade consistia no desenho do corpo de uma criança no qual estavam presente 
duas mãozinhas representando a sensação tátil, a primeira, em alguma parte da cabeça e 
a segunda, em outra parte do restante do corpo. A intenção era que eles desenhassem o 
cérebro, a medula espinhal e fizessem o percurso nervoso dos estímulos (mãozinhas) até o 
cérebro. Depois da entrega da folha, foi feita a questão: 

Atividade do Produzindo (final)

“Faça o percurso que explica como a criança sente ou percebe cada  
uma das mãozinhas  que está em contato com o corpo [estímulo]”

Os dados apresentados pelos alunos no Produzindo mostraram que o conceito desen-
volvido foi compreendido, um resultado esperado pelo nosso planejamento, mostrando 
corretamente o percurso que os estímulos nervosos recebidos pelos órgãos do sentido são 
reconhecidos pelo cérebro, diretamente ou passando pela medula espinhal.

Conclusão
A intencionalidade deste texto é trazer uma proposta de aula dinâmica, tanto para o 

professor, como para o aluno, na certeza de apontar as possibilidades de mudanças no co-
tidiano da sala de aula, justamente por colocar o professor como um ser capaz de planejar a 
sua aula e o aluno capaz de compreender o conteúdo em sua totalidade,  desfragmentando 
a sua aprendizagem de partes isoladas.

O professor pode optar conscientemente pela mediação pedagógica como base da ati-



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

360
C

ap.2 • C
onceitos e M

etodologias de Ensino e A
prendizagem

vidade docente, enfrentando impasses e desafios na educação escolar, mas conseguindo 
planejar sua aula nesta perspectiva, a relação dialética entre professor e aluno, permite que 
eles estabeleçam a relação dialética entre os processos de ensino e de aprendizagem, o que 
resulta na elaboração do conceito pelos alunos. 

A M.M.D. para assegurar a mediação pedagógica no decorrer da aula, exige que o 
professor parta das idéias iniciais dos alunos na elaboração de atividades da 1ª. etapa e, a 
partir das respostas dos alunos numa etapa, elabora as atividades das etapas seguintes, o 
que permite a superação do saber inicial pela elaboração dos conceitos. O desenvolvimen-
to desta proposição exige, também, a realização das três fases do planejamento processual: 
(1ª.) Prévia-interação antes da sala de aula, a intencionalidade visando a emancipação 
humana; (2ª.) Prévia-ideação na aplicação sequencial das etapas da M.M.D, junto aos 
alunos (objetivação); (3ª.) Prévia-ideação da análise das conseqüências promovidas pelo 
desenvolvimento da práxis educativa (exteriorização).

 Concluímos que é a mediação pedagógica, a relação dialética entre professor e aluno, 
que permite a relação entre ensino e aprendizagem, o que demonstra a efetividade desta 
proposição inovadora de aula, que valoriza fundamentalmente os seres sociais presentes 
na aula, professor e aluno, no sentido de superar as teorias pedagógicas presentes no 
cotidiano escolar.
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Intervenção do Núcleo de Ensino de Astronomia 

na Formação do Conhecimento Astronômico

Lânia Auxiliadora Pereira; André Luis Boaventura; Angel Fidel Fiche Peña. 

Faculdade de Ciências e Tecnologia – UNESP – Campus de Presidente Prudente 

Resumo: Um dos objetivos do Núcleo de Ensino de Astronomia da FCT 
UNESP do campus de Presidente Prudente é a divulgação do conhe-
cimento astronômico nas escolas da região. Para que este trabalho seja 
bem aproveitado, é necessário conhecer as  concepções espontâneas do 
Universo que os alunos destas escolas possuem. Para a realização desta 
proposta, foram elaboradas palestras expositivas que utilizam recursos 
de T.I (Tecnologia da Informação), como os softwares Stellarium (arte 
gráfica que representa o céu) e Power Point; como o auxilio de multi-
mídia. Os resultados obtidos pelo projeto aqui descrito mostram que 
as palestras são relevantes no quesito de levantar as concepções espon-
tâneas, além de despertar voluntariamente o interesse da busca pela 
ciência em termo geral uma vez que, a Astronomia é interdisciplinar.

Palavras-chave: Ensino, Astronomia, concepções, ciência, tecnologia

Objetivos
Reconhecer e utilizar as concepções espontâneas do Universo em alunos da rede de 

ensino de Presidente Prudente. 

Incentivar no público alvo o interesse pela Astronomia e também pela Ciência e Tec-
nologia (C&T).

Introdução
O simples fato de observar o céu em uma noite clara remete o sujeito a um grande fas-

cínio e admiração. A contemplação desse imenso laboratório natural leva os seus grandes 
admiradores para um processo de descobrimento de historias, de mitos, de mistérios e de 
atrações, trazendo a tona o prazer de redescobrir o passado.   O estudo dos astros e dos 
fenômenos celestes se dá graças a Astronomia – estudo hoje que conhecemos como nunca. 

Porém a construção dessa Ciência – A Astronomia – acontece num contexto complexo 
em que o dialogo entre a Física e a Matemática se intensifica. Inicialmente, os trabalhos 
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de Galileu, Copérnico, Kepler, entre muitos outros porão em evidencia as contribuições 
da Astronomia para a produção do conhecimento Físico e Matemático. No entanto, a 
compreensão desse dialogo pelo iniciante no estudo dessa ciência não parece satisfatório. 
Na verdade, deixa-se de considerar que as interações entre a Física e a Matemática não 
se deram unicamente no domínio da ferramenta, mas que motivou uma nova forma de 
pensar o mundo, uma verdadeira reinvenção do mundo.

Um dos papéis da Astronomia – dentre muitos – é situar o sujeito em um espaço cos-
mofísico. A compreensão dos inúmeros objetos estudados, como as estrelas, os cometas, as 
nebulosas, as galáxias, e o tecido cósmico, insere o homem como participante ativo desse 
estudo, já que fazemos parte de um astro, conhecido como Terra, que orbita em torno de 
uma estrela, o Sol, e está numa das galáxias possíveis, a Via Láctea. Enfim, a Astronomia 
possibilita o entendimento da idéia de que somos parte intrínseca de um Universo.

É frequente se deparar com questões do tipo: Como tudo isso começou?, ou Existem outros 
Universos além do nosso?, e até mesmo Haverá um fim?. Respostas à esse tipo de indagações, 
mesmo que ainda sejam parciais, podem serem encontradas pelo estudo da Astronomia, 
devido à interdisciplinaridade e a grandiosidade que ela proporciona. 

Vemos que esses questionamentos não são recentes. Diversas observações astronômi-
cas, ainda que simplórias, remeteram ao homem primitivo um interesse astronômico que 
foi transmitido de geração por geração até os dias atuais. Portanto, utilizar-se da divul-
gação científica astronômica no contexto escolar é de certa forma fundamental, já que a 
estrutura escolar é considerada um lugar de formação, e proporciona uma oportunidade 
única para se conhecer as concepções referentes à temática dessa ciência.

O contato inicial dos alunos com o estudo da Astronomia se dá no Ensino Fundamen-
tal. É comum que essa temática seja vista em disciplinas como a Geografia, porém rara-
mente essa abordagem é tratada utilizando-se de um formalismo matemático coerente, o 
qual permite descrever os fenômenos e as teorias da Física que os sustentam. Remetendo 
a experiência dos autores desse trabalho – como professores da rede de ensino – é fácil 
perceber que diversos companheiros de profissão não estão preparados para ir além de 
uma simples descrição, as vezes até mesmo incorreta, e muito menos, de uma explicação 
fundamentada cientificamente. Com isto, os alunos perdem o interesse e curiosidade que 
os fenômenos astronômicos podem despertar.

Portanto é pertinente explorar novas formas de abordagem para a construção do co-
nhecimento astronômico no contexto escolar. Dentre as inúmeras estratégias de ensino e 
aprendizagem, recorremos em nosso trabalho como um passo inicial, as concepções expos-
tas por Reinders Duit (2003) sobre mudança conceitual (MC). A escolha dessa temática 
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em nosso trabalho é justificada pois lançaremos um olhar nas concepções previas que o 
aluno possui quando ingressa no contexto escolar.

Desde a década de 80, é de comum acordo que as crianças não são aprendizes passivos 
e a maneira com que eles dão sentido para suas experiências conduz a esse conhecimen-
to intuitivo chamado “ciência da criança” (concepções errôneas, concepções espontâne-
as, concepções alternativas). Essas crianças não veem para uma instrução científica sem 
qualquer conhecimento pré-instrucional ou crença a respeito do fenômeno ou conceito 
a ser ensinado. Pelo contrário, elas já chegam para a sala de aula mantendo um profundo 
e enraizado conjunto de concepções e ideias que não estão em harmonia com a visão da 
ciência, estando, até mesmo, em franco contraste com eles (DUIT, 2003, p.671-672).

Devemos então favorecer um desenvolvimento do processo meta-cognitição, ou seja, 
fornecer instrumentos e promover ocasiões para refinamento do conhecimento, da per-
cepção e do controle que o aluno tem sobre sua aprendizagem. Pesquisas recentes (Sinatra 
e Pintrich, 2003 apud Duit, 2003, p.672) mostram que as concepções do sujeito nesse 
campo são ingênuas e limitadas.

Portanto nesse processo, buscamos encontrar ferramentas que expressem o favoreci-
mento descrito acima. Assim, esperamos que o sujeito inicie uma revolucionária e dra-
mática MC a partir da insatisfação com as suas concepções prévias e é inserido-o numa 
radical visão epistemológica construtivista com ênfase no indivíduo e no seu desenvolvi-
mento conceitual. Se o sujeito estiver insatisfeito com a suas concepções prévias e a novas 
concepções forem de Inteligibilidade1, de Plausibilidade2 e de Frutificação3 a acomodação 
das novas concepções acontece (ibild, p.675-676).

Porém, quais as ferramentas que deveram ser utilizadas para favorecer essa acomodação 
de novas concepções e quais devem ser utilizadas para que isso ocorra? Encontramos uma 
correlação com os espaços não formais de aprendizagem, ou seja, os ambientes de infor-
1   Condição na qual  o  indivíduo  compreende a  sintaxe,  o modo de expressão,  o  significado,  o  sentido,  os  termos 

e  os  símbolos  utilizados  pela  nova  concepção.  Requer,  também,  construir  e  identificar  representações,  imagens  e 

proposições coerentes, internamente consistentes e inter-relacionadas, sem contudo acreditar necessariamente que 

elas sejam verdadeiras. Assim sendo, para que um novo conceito comece a ser explorado, é preciso que ele faça um 

mínimo de sentido para o aprendiz.

2  Condição na qual os novos conceitos adotados são, pelo menos, capazes de resolver os problemas gerados pela 

concepção predecessora. Desta condição resulta, ainda, a relação de consistência dos conceitos aceitos para com 

outros conhecimentos (ecologia conceitual) correlatos, assumidos pelo sujeito. O indivíduo, consequentemente, acredita 

que os novos conceitos são verdadeiros. A plausibilidade de uma ideia pode ser identificada por expressões como as do 

tipo: “é difícil de imaginar”, ”é difícil de pensar”, “eu poderia imaginar”, “eu entendo”, “aquilo faz sentido para mim”, “aquilo 

não poderia estar certo”, etc..

3  Condição que abre a possibilidade de que novos conceitos sejam estendidos a outros domínios, revelando novas 

áreas de questionamento.
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mática (Sala Ambiente de Informática (SAI)), e/ou Museus Científicos. Utilizaremos das 
chamadas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) que contribuem de forma 
significativa para aprendizagem e também não deixa de lado a importância do professor 
como mediador das atividades a serem realizadas. 

Esta é uma proposta diferenciada de abordagem astronômica, utilizaremos elemen-
tos motivadores, nesse caso o software Stellarium e apresentações animadas criadas pelo 
PowerPoint. Essa escolha se dá, pois as simulações e resultados experimentais são opor-
tunizados nesse tipo especifico de softwares o que condiciona uma melhor exposição da 
atividade e proporciona ao aluno uma aprendizagem significativa e duradoura.

Assim os esclarecimentos astronômicos que estão sendo ministrados nas escolas, serão 
descritos nos resultados, os quais vão além dos tópicos curriculares ministrados nas escolas 
paulistas, tal projeto é desenvolvido pelo Núcleo de Astronomia e esta descrito em Mate-
riais e Métodos.

Materiais e Metodologia
Para a realização desta proposta, foram realizadas semanalmente reuniões do Núcleo 

de Ensino de Astronomia, no Centro de Ciência da Universidade, nas quais houve dis-
cussões e releituras de uma vasta bibliografia [3, 4, 5 e 6] sobre o assunto, a fim de ade-
quar de forma informativa e ao mesmo tempo interessante, os conceitos astronômicos 
para os alunos.

Como em todo processo ensino-aprendizagem, aqui também deve existir o feedback 
que norteará as ações futuras. Daí a importância do levantamento das concepções espon-
tâneas levantadas nas palestras anteriores que serviam como elementos motivadores para 
a preparação de novas ações.

Os recursos utilizados são o de T.I (Tecnologia da Informação), isto é, os softwares 
Stellarium (arte gráfica que representa o céu), Power Point e multimídia. Com estes recur-
sos elaboram-se palestras expositivas, as quais abordam temas e curiosidades astronômicas 
acessíveis aos alunos.

O Stellarium é um software livre que permite o usuário a visualização do céu, seja ele 
noturno ou não, mostrando objetos que o compõem, isto é, planetas, estrelas, galáxias, en-
tre outros. Um fato relevante deste software é que o mesmo representa o céu em qualquer 
ponto do globo terrestre, para tanto, basta informar a latitude, longitude, horário e a data 
desejada. A figura 1 refere-se ao céu de Presidente Prudente às 22 hrs do dia 06 de janeiro 
de 2018. 
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Figura 1 – Representação do céu segundo Software Stellarim

A metodologia consiste em pré selecionar uma escola, contatá-la em seguida a fim de 
verificar o consentimento e disponibilidade da mesma. Diante da aceitação da escola tem-
-se definido o público alvo, e assim faz-se a adaptação da palestra citada acima, visando o 
benefício de todos os alunos.

A temática abordada atrai a atenção de todos, sejam alunos ou funcionários da escola, 
como mostrado na fotografia da Figura 2 a seguir, referente a uma escola do ensino fun-
damental de Presidente Prudente.

Figura 2 – Palestra ministrada em uma escola do ensino fundamental



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

368
C

ap.2 • C
onceitos e M

etodologias de Ensino e A
prendizagem

Conforme visto na imagem da figura 2, “nenhum assunto pode ser tão rico e fértil de 
oportunidade para despertar o apetite de conhecimento quanto a Astronomia” [6]. Tais 
palavras são do educador e astrônomo Rodolpho Caniato e que convergem para os resul-
tados descritos abaixo [7]. 

O interesse maior nestas palestras estava na interação com o publico alvo que permi-
tia levantar as concepções espontâneas que serão posteriormente trabalhadas em ações 
um melhor aproveitamento dos conteúdos de Astronomia que serão ministrados em 
Sala de Aulas.

Alguns temas que foram trabalhados nas escolas de Presidente Prudente e região são:

1. Dia e Noite

2. Fases da Lua

3. Estações do ano

4. Duração do dia no mundo

5. Fases da Lua

6. Objetos astronômicos: planetas

7. objetos astronômicos: cometas, asteróides, etc

8. O Universo

Eventualmente, quando a escola que solicitava nossa presença numa data de Lua Cres-
cente era organizada uma Noite de Observação. Colocávamos o Telescópio Celestron de 
8” apontando principalmente para a Lua e após, para os outros astros que estivessem a 
nosso alcance. 

A figura 3, mostra uma fotografia da atividade Noite de Observação realizada no pátio 
de uma escola de Presidente Prudente. 
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Figura 3 – Noite de Observação numa escola de Presidente Prudente

Temos em outros projetos Noites de Observação para serem assistidas em praças da 
cidade. Quando realizado no pátio da escola, devemos cumprir com outros rituais, ter a 
anuência da direção da escola e também dos pais ou responsáveis por cada um dos alunos 
ali participantes. 

Apesar do enorme trabalho despedido nesta tarefa, os resultados são muito animadores, 
pois a informalidade que reina no evento produz uma maior interação entre o monitor que 
manipula o Telescópio e o público alvo. 

Temos que lembrar a enorme quantidade de conteúdos de Astronomia presentes nos 
PCN+ e também nos programas para o Estado de São Paulo. 

Resultados
O projeto descrito até então permite apontar alguns resultados:

- A Astronomia é capaz de abrir um leque de assuntos e associações com a C&T até 
então não traçada pelos alunos.

- Há interação dos alunos com os palestrantes por meio de perguntas, tal fato mostra 
que a abordagem despertou o interesse para explorar os temas da Ciência.
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- Escolhemos algumas de tantas que surgem das concepções espontâneas apresentadas 
a continuação

•	 Se a força gravitacional faz com que uma pedra caia na superfície da Terra, por que 
a Lua não cai na Terra?

•	 A lua influencia no corte de cabelo?

•	 Os signos encontrados nos jornais ou revistas fazem parte da Astronomia?

•	 que Astronomia e Astrologia são indistintas; 

•	 as estações do ano tem data fixa para se iniciar e para terminar

•	 as estrelas cintilam

•	 ao meio dia as pessoas e coisas, não tem sombra 

•	 as estrelas tem 5 pontas

•	 como a Lua não gira, sempre apresenta a mesma fase para a Terra

•	 a Lua tem um lado escuro, que nunca recebe a luz do Sol.

•	 as galáxias são coloridas e vão confirmar no Telescópio

•	 o Universo é apenas o sistema Solar

•	 a Lua está parada no céu

•	 estrelas cadentes são cometas

•	 o Sol não é uma estrela

•	 no inverno é frio porque o Sol está longe de nós

•	 as estrelas possuem diversas pontas

•	 as estrelas estão todas à mesma distância da Terra

•	 o céu é igual todas as noites

•	 existe São Jorge na Lua.

As três primeiras foram unânimes nas oito escolas visitadas no primeiro semestre.

No basta apenas fazer um levantamento das concepções espontâneas, estas eram leva-
das para as reuniões semanais onde seriam discutidas e propostas alterações nas palestras e 
ainda, a incorporação de outros materiais que facilitariam a compreensão dos fenômenos 
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astronômicos. Foram utilizados diversos materiais como bolas de isopor (de diversos ta-
manhos), barbantes (delimitando partes significativas, por exemplo, a parte iluminada da 
Lua), palitos de madeira (para representar os eixos de rotação) e lanterna (percepção da 
iluminação solar), mapas do céu e até um Globo Terrestre. 

Discussão
As próprias concepções espontâneas nos apontam da necessidade de uma correta revi-

são ou até mesmo construção conceitual, na forma de abordagem efetiva nas escolas pelos 
professores de Ciências.

Ressalta-se que a Astronomia é de fato uma ciência interativa e instigadora no quesito 
aprender, por isso o preparo dos palestrantes é de suma relevância, fazendo jus à existên-
cia do Núcleo de Ensino de Astronomia, que além do conhecimento cientifico possui a 
didática para adequar a diversidade encontrada em cada escola, respondendo às perguntas 
indagadas por qualquer faixa etária.

Conclusões
Analisando os resultados obtidos nas escolas, refletidos no interesse manifestado pe-

los alunos e sua grande aceitação a um tema desconhecido no âmbito escolar, observa-se 
uma grande necessidade da exploração deste ramo do conhecimento. O levantamento 
destas concepções espontâneas permitiu alterar a dinâmica das palestras corrigindo-as 
ou utilizando-as como pontos de apoio para a formação dos conteúdos de Astronomia. 
Foram incluídos também materiais de baixo custo que auxilia de forma apropriada ao 
entendimento dos fenômenos astronômicos. Esta postura foi adotada para os oito temas 
centrais que formam parte do conjunto de palestras que foram montadas no âmbito do 
Núcleo de Ensino. 

De acordo com os objetivos propostos, pode-se dizer que os resultados foram muito 
positivos: além da meta maior ter sido trabalhada (levantamento das concepções espontâ-
neas) os alunos assimilaram os assuntos propostos e adquiriram muitas informações novas. 
Semana a semana foram feitas alterações de acordo com o feedback trazido pelo monitor 
alterando-se a forma de abordagem do tema. Esta atitude favoreceu o trabalho de várias 
características e habilidades desejáveis como raciocínio lógico e a elaboração e defesa de 
argumentos, melhorando sua motivação para o estudo. 
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Investigando Impactos do Projeto “São Paulo Faz 

Escola” Na Rede Estadual de Ensino de Ourinhos: 

O Ensino de Geografia em Questão

Márcia Cristina de Oliveira Mello1

Noemia Ramos Vieira2

Resumo: Apresentam-se neste artigo resultados do desenvolvimento do Pro-
jeto “Metodologias de ensino: possibilidades e concretizações”, assim 
como de seu desdobramento “Investigando impactos do Projeto “São 
Paulo faz escola” na rede estadual de ensino de Ourinhos: o ensino de 
Geografia em questão”. As atividades foram desenvolvidas no período 
entre março e dezembro do ano de 2009. A proposta teve como obje-
tivo promover um espaço de diálogo entre a universidade e as escolas 
públicas de Educação Básica da cidade de Ourinhos/SP, tendo em 
vista contribuir para o aprimoramento da formação docente (inicial 
e continuada). A partir de duas vertentes metodológicas, uma teórica 
e outra empírica, foram realizados levantamentos sobre a bibliografia 
especializada em ensino de Geografia e entrevistas com professores 
de Geografia das escolas estaduais do perímetro urbano da cidade de 
Ourinhos/SP. Percebe-se a falta de um processo permanente de ino-
vação curricular com a participação efetiva dos professores, que de-
veriam participar deste processo não apenas como meros instrumen-
tos de implantação de material didático apresentado pelas propostas 
curriculares oficiais, mas como sujeitos conscientes e comprometidos 
com o papel da Geografia escolar.

Palavras-chave: ensino de Geografia; formação de professores; orientações curricula-
res para o ensino de Geografia

Introdução
O Projeto inicialmente intitulado “Metodologias de ensino: possibilidades e concreti-

zações” foi desenvolvido no período entre março e dezembro do ano de 2009. Coordenado 

1   Doutora em Educação. Docente do Curso de Licenciatura em Geografia da UNESP/Ourinhos. Ministra as disciplinas  

“Métodos e técnicas de ensino” e “Estágio Supervisionado I e III”.

2   Doutora em Geografia. Atualmente é docente do Curso de Relações Internacionais do Departamento de Ciências 

Políticas  e Econômicas,  da Faculdade Filosofia  e Ciências  da UNESP/Marília. Atuou  como professora  da Disciplina 

“Estágio regência”, junto ao Curso de Geografia da UNESP/Ourinhos, no período entre 2008 e 2009.
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pelas professoras Márcia Cristina de Oliveira Mello e Noemia Ramos Vieira, teve como 
objetivo geral promover um espaço de diálogo entre a universidade e as escolas públicas 
de Educação Básica da cidade de Ourinhos/SP, tendo em vista contribuir para o aprimo-
ramento da formação docente (inicial e continuada). 

Em Ourinhos, a criação do Núcleo de Ensino aconteceu recentemente, no ano de 
2008, no entanto, a parceria com algumas escolas estaduais já ocorria desde o início da 
criação do Curso de Licenciatura em Geografia da UNESP/Ourinhos, em 2005. 

Nas atividades de Estágio Supervisionado, observam-se alguns problemas vivencia-
dos no dia-a-dia da sala de aula pelos professores, pelos alunos e pelas escolas. Tais 
constatações geram o desejo de buscar uma relação entre a universidade e a escola que 
extrapole o desenvolvimento das atividades formais da Licenciatura e o cumprimento 
da carga horária de Estágio Supervisionado, obrigatória no Curso de formação de pro-
fessores, e que seja capaz de envolver os diferentes sujeitos do processo ensino-aprendi-
zagem em torno de uma relação de colaboração, diálogo e intervenção, com a intenção 
de melhorar a qualidade do ensino de Geografia nas escolas de Educação Básica e apri-
morar a prática docente.

A partir da referida necessidade torna-se importante a criação de situações desafiado-
ras no Estágio Supervisionado, em que os professores em formação tenham que planejar, 
executar a avaliar situações de ensino-aprendizagem, a partir das necessidades observadas 
e dos problemas enfrentados no interior das escolas públicas, para que haja efetivo com-
prometimento com uma prática pedagógica transformadora.

Desta forma, foram delimitados inicialmente os seguintes objetivos específicos para o 
desenvolvimento do projeto: verificar quais as metodologias de ensino são utilizadas pelos 
professores de Geografia nas escolas estaduais de Educação Básica da cidade de Ourinhos; 
pesquisar diferentes metodologias de ensino que subsidiem atividades de planejamento, 
execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem as quais envolvam os alunos do 
Curso de Licenciatura em Geografia e os professores de Geografia da rede estadual da 
cidade de Ourinhos; e analisar as condições de trabalho dos professores na atualidade, em 
especial, a atuação do professor de Geografia no interior das escolas públicas.

1. Desenvolvimento dos Projetos:  
Entre o Real e o Possível

1.1 “Metodologias de Ensino: Possibilidades e Concretizações”
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Quando o projeto foi iniciado, em março de 2009, contava com a participação de qua-
tro alunos bolsistas/pesquisadores e com a colaboração dos alunos matriculados nas dis-
ciplinas de Estágio Supervisionado. Inicialmente foi proposto fazer um diagnóstico da 
situação escolar junto às escolas públicas de Educação Básica da cidade de Ourinhos, que 
recebiam os estagiários do Curso de Licenciatura em Geografia da UNESP, no ano de 
2009, para apontar os problemas enfrentados no ensino de Geografia e aplicar interven-
ções didáticas que possibilitassem uma abordagem dos temas correlatos à Geografia, de 
maneira significativa para alunos e professores (em formação e em atuação). Estabelecida 
então a problemática inicial, seriam formulados os objetivos da intervenção e as propostas 
de atividades, tendo em vista utilizar metodologias adequadas às temáticas escolhidas.

A partir dessas constatações e do planejamento inicial, seriam elaborados os planos de 
ensino para aplicação nas escolas, com temáticas como “meio ambiente” e “conscientização 
socioambiental’’, entre outras. Ao final seria feita a avaliação de todo o processo, desde 
as atividades propostas na universidade, especialmente as pesquisas, até as atividades de-
senvolvidas na escola. Por fim, seria elaborado um relato escrito contendo reflexões sobre 
aspectos teóricos e práticos envolvidos. 

Ao estudar as diferentes metodologias de ensino, objetiva-se oferecer atividades que 
possibilitem a viabilização de um espaço de estudos e discussões sobre a educação e a 
docência, junto aos professores da rede pública de ensino e alunos do Curso de Geografia. 

A preocupação com o “como ensinar” está ligada ao contexto em que se ensina, bem 
como a escolha de um referencial teórico que direcione o processo de ensino-aprendi-
zagem. “Portanto, a metodologia de ensino – que envolve os métodos e as técnicas – é 
teórico-prática, ou seja, ela não pode ser pensada sem a prática, e não pode ser praticada 
sem ser pensada.” (ARAÚJO, 2006, p.27).

Pensar em técnicas de ensino é discutir uma rede de conceitos: método, metodologia, 
processo, procedimento, estratégia, tática, recurso, instrumento e atividade (ARAÚJO, 
1991). A palavra técnica nos dicionários aparece com o significado de “conjunto de pro-
cessos de uma arte” e também de “prática”. “Como se observa, ela designa sempre uma 
atividade prática, diferentemente da ação de compreender.” (VEIGA, 1991, p. 8). Se o 
ensino não é algo eminentemente técnico, precisamos repensar as formas de se entender 
as técnicas e 

[...] superar o conceito de técnica de ensino que procura ora sobrelevá-

-la, ora reduzi-la ou mesmo negá-la. É preciso ficar claro que a técnica 

de ensino pode cumprir o papel de dominação, mas, ao contrário, pode 
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ser vista como instrumento de emancipação, de diálogo e de fortaleci-

mento de competências socioafetivas e cognitivas complexas. (VEIGA, 

2006, p. 7-8).

A técnica deve ocupa lugar no ensino como componente do processo de ensino-apren-
dizagem, que permite viabilizar a execução do ensino e estabelecer relações com a totali-
dade social. Se supervalorizada pode direcionar o ensino numa perspectiva alienante.

Como elemento componente do processo de ensino e de aprendizagem 

escolares, as variadas técnicas possibilitam variadas intermediações entre 

o professor e o aluno, pois ora estão mais ou menos centradas no professor 

(como é o caso da exposição e da demonstração) ou no aluno (como é o 

caso do estudo dirigido, ou do estudo de texto e da pesquisa bibliográfica), 

ora mais ou menos centradas na individualidade (como é o caso do ensi-

no programado) ou na socialização do educando (como é o caso do estudo 

do meio, do seminário, do debate, da discussão e, enfim, do trabalho em 

grupo de modo geral. (ARAÚJO, 1991, p. 23-24).

Dessa forma, é preciso entendê-la como articuladora de outras técnicas e outros com-
ponentes do processo de ensino-aprendizagem, já que intermediam as relações entre pro-
fessor e aluno, que são intersubjetivas, favorecem o processo de ensino-aprendizagem, no 
entanto, não são condições suficientes para o ensino, portanto, conhecê-las teoricamente 
não garante o sucesso do ensino.

O que ocorreu, de fato, é que já no início do desenvolvimento do projeto, no momento 
dos primeiros contatos com as escolas, a maioria delas nos informou que seria difícil o 
desenvolvimento de qualquer atividade de ensino que não estivesse vinculada à Proposta 
curricular do Estado de São Paulo: Geografia – Ensino Fundamental Ciclo II e Ensino 
Médio (2008). As escolas estaduais que receberam estagiários no ano de 2009 foram: E.E. 
Horácio Soares, E.E. Domingos Camerlingo Caló, E.E. Josepha Cubas da Silva, E.E. 
Esmeralda Soares Ferraz, E.E. Maria do Carmo A. da Silva e E.E. Virgínia Ramalho. 
Além dessas escolas estaduais, alguns estagiários optaram por desenvolver as atividades na 
Escola Técnica Jacinto Ferreira de Sá, que atende alunos do Ensino Médio.

Vale ressaltar que a implantação da Proposta curricular do Estado de São Paulo teve iní-
cio no ano de 2008, estando, portanto, em 2009, no segundo ano de sua implantação. 
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Com este obstáculo para desenvolver as atividades de ensino junto às escolas parceiras, 
decidiu-se ampliar a temática de estudo e analisar aspectos teóricos da referida proposta 
curricular e do material didático referente ao ensino de Geografia. Assim passou-se a de-
senvolver também o Projeto intitulado por “Investigando impactos do Projeto “São Paulo 
Faz Escola” na rede estadual de ensino de Ourinhos: o ensino de Geografia em questão”, 
sobre o qual trataremos no próximo item. 

1.2 Projeto “Investigando Impactos do Projeto “São Paulo Faz 
Escola” na Rede Estadual de Ensino de Ourinhos: o Ensino de 
Geografia em Questão”

Em linhas gerais, a atualização da Geografia escolar se efetiva através de dois caminhos: 
o da reelaboração dos conteúdos curriculares e o do processo de formação continuada do 
professor em exercício. Nesse processo, a articulação entre professores de Geografia do 
ensino básico e os especialistas da universidade constitui importante elemento.

No que diz respeito à atualização do ensino que se faz através da reelaboração dos 
conteúdos curriculares, pode-se dizer que grandes avanços têm-se atingido no ensino de 
Geografia nos últimos anos. Desde o início da década de 1980 o ensino de Geografia tem 
passado por significativas inovações em seus currículos e programas em que especialistas 
da área acadêmica têm buscado introduzir na área do ensino as renovações teórico-meto-
dológicas sofridas pela ciência geográfica nas últimas décadas.

No âmbito nacional, na última década, ocorreram importantes momentos de inovação 
curricular nessa área do ensino. Nesse processo houve a elaboração e a implantação dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais – os PCNs – a partir da segunda metade da década 
de 19903 os quais contêm orientações curriculares para todas as séries do Ensino Básico 
e também a elaboração, a partir do ano de 2004, e posterior sistematização, em 2006, das 
Orientações Curriculares Nacionais – as OCNs – direcionadas às séries do Ensino Médio.4 

O processo de elaboração das orientações curriculares para o ensino de Geografia con-
tidas nesses dois documentos envolveu a participação de especialistas da universidade 
tanto da área da Educação como da área da Geografia. Pode-se dizer que importantes 
inovações teóricas e metodológicas foram introduzidas no ensino de Geografia para o 
Ensino Básico. 

Por outro lado, estudos apontaram muitas contradições conceituais no conhecimento 
veiculado por um desses documentos – os PCNs – bem como no processo de sua elabora-

3  (BRASIL (1997), BRASIL (1998), BRASIL (1999) e BRASIL (2002).

4  (BRASIL, 2006).
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ção e de formação continuada dos docentes para sua implantação5.

De modo específico, uma análise realizada da natureza teórico-metodológica da Geo-
grafia veiculada pelos PCNs para a área de Geografia e também do processo de implanta-
ção das referidas diretrizes curriculares no tocante a formação continuada dos professores, 
apontou consideráveis contradições conceituais, bem como certa negligência no processo 
de formação continuada do professor. Contradições estas que podem comprometer a qua-
lidade do ensino de Geografia que se oferece nas escolas6.

 Vale ressaltar aqui a importância da existência do debate entre as políticas públi-
cas e os diversos setores da sociedade no tocante às possíveis implicações e resultados 
das ações implementadas para o cumprimento das metas. Esse diálogo possibilita uma 
avaliação e um aprimoramento das ações políticas, o que reverterá em ações mais de-
mocráticas e mais eficientes na superação das contradições sociais que têm sido geradas 
historicamente pela sociedade. 

No caso das políticas educacionais, e de modo mais específico aquelas que visam à 
construção de diretrizes curriculares para a área da Geografia, considera-se que o debate 
deva ser alimentado com a participação do poder público representado, de especialistas da 
educação, entre estes os professores - principais agentes do processo educativo e de espe-
cialistas da Geografia - , o que tornará o debate bastante profícuo.

Uma dimensão importante desse debate diz respeito ao processo de formação conti-
nuada dos professores, os quais são principais agentes da implantação das inovações curri-
culares. Somente a partir da formação do professor em serviço é que se consegue sucesso 
na edificação de um currículo inovado. Além disso, é muito importante também que as 
escolas sejam equipadas com recursos teórico-metodológicos que possam dar sustentação 
ao trabalho do professor no processo de implantação das renovações curriculares. 

No âmbito estadual, as últimas ações, direcionadas a uma inovação curricular para o 
ensino de Geografia, vêm ocorrendo desde o ano de 2007, no bojo das ações propostas 
pela Secretaria da Educação de São Paulo para atingir as metas estabelecidas pela agenda 
de educação do Governo Serra para o período entre 2007 a 20107. 

Essa agenda estabelece dez metas a serem atingidas para a melhoria da qualidade da 

5    CACETE  (1999),  CARLOS;  OLIVEIRA  (1999),  GONÇALVES  (1999),  OLIVEIRA  (1999),  PONTUSCHKA  (1999), 

SPOSITO (1999), TERRA LIVRE (1997) e TERRA LIVRE (1999).

6   Os  resultados  desses  estudos  estão  sistematizados  na Dissertação  de mestrado  (VIEIRA,  2000)  e  na Tese  de 

doutorado (VIEIRA, 2007).

7   Para um conhecimento mais detalhado das metas e das ações dessa agenda consulte o Diário Oficial do Estado de 

São Paulo de 21/08/2007, p. I e II.
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educação pública no Estado de São Paulo. Entre as ações implantadas para alcançar tais 
metas têm-se aquelas voltadas à elaboração e divulgação das propostas curriculares da 
Educação Básica de São Paulo, com a indicação das expectativas de aprendizagem para 
todos os alunos em cada disciplina, série e ciclo do Ensino Fundamental e Médio.

Em breve leitura das metas da referida agenda, verificam-se intenções do poder pú-
blico em melhorar as condições de aprendizado para os estudantes e de trabalho para os 
professores. Porém, há que se ressaltar a importância de uma fiscalização mais direcionada 
das ações lançadas pelas autoridades políticas para o cumprimento das metas e também 
da qualidade dos resultados obtidos. Debater sobre essas ações se faz imprescindível para 
que as metas estabelecidas sejam atingidas qualitativamente. 

Nesse contexto com o propósito de contribuir com esse debate e também com a for-
mação inicial do professor, o desdobramento desse projeto teve como objetivo específico 
apreender alguns resultados produzidos pela atual política educacional do governo Serra 
no que diz respeito às condições prático-metodológicas de aplicação da proposta curricu-
lar para o ensino de Geografia. 

Desenvolveu-se o Projeto, então, a partir de duas vertentes metodológicas, uma teórica 
e outra empírica. A vertente teórica constou de um levantamento bibliográfico sobre o 
tema “Políticas educacionais e o ensino de Geografia” e também da leitura e análise do 
conteúdo do material didático contido na proposta curricular, assim como da bibliografia 
especializada em ensino de Geografia. A vertente empírica constou de entrevistas com 
professores de Geografia das Escolas Estaduais do perímetro urbano de Ourinhos, o que 
nos levou a um total de 18 professores entrevistados.

	Foram entrevistados professores de Geografia efetivos das escolas estaduais existentes 
no perímetro urbano de Ourinhos, resultando em um total de 10 escolas.

Com foco na dimensão da formação continuada do professor e das condições materiais 
oferecidas durante o processo de implantação das inovações curriculares para a área de 
Geografia procurou-se investigar junto aos professores de Geografia o seguinte:

1. As condições materiais para implantação do projeto têm sido adequadas?

2. No processo de implantação da proposta curricular de Geografia, a formação conti-
nuada do docente tem sido garantida? Quais ações têm se efetivado para tal? 

3. Como os professores de Geografia avaliam o conteúdo teórico-metodológico da 
proposta curricular de Geografia? 

Essas indagações culminaram em 15 questões que foram apresentadas aos professores 
(Anexo 1). 
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A partir do término das entrevistas os dados obtidos foram tabulados e os resultados 
foram representados em gráficos, e analisados a partir do referencial teórico levantado. Os 
resultados serão apresentados no item seguinte.

2. Resultados Obtidos 
No que diz respeito ao desenvolvimento do projeto inicial “Metodologias de ensino: 

possibilidades e concretizações”, com a limitação da aplicação de atividades de ensino-
-aprendizagem por parte das escolas de Educação Básica, destacam-se apenas as ativida-
des desenvolvidas na E.E. Josepha Cubas da Silva, uma das escolas parceiras do Núcleo de 
Ensino da UNESP, localizada à Rua Jornalista Francisco de Almeida, 463, Parque Minas 
Gerais.  A escola atende cerca de 850 alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio nos 
períodos da manhã, tarde e noite. 

Parte dos estagiários do Curso de Licenciatura fazem as atividades de Estágio Super-
visionado na referida escola, desde 2007, ano em que começaram a desenvolver atividades 
com a temática “Meio ambiente”. Ficou decidido, então, em equipe, continuar com a 
problemática inicial e discutir a questão da “Canalização do Córrrego Furninhas”, por 
ser um acontecimento da localidade e parte componente do Projeto “Meio ambiente”, já 
em desenvolvimento na escola. Os alunos da escola já tinham alguns conhecimentos dos 
problemas relativos ao córrego como a degradação ambiental e doenças transmitidas pelas 
águas poluídas. Já tinham elaborado, também, um vídeo contendo informações sobre o 
córrego, portanto, precisavam aprofundar esses conhecimentos. A partir desse diagnóstico, 
os professores em formação passaram a auxiliar na organização de um grande debate en-
volvendo os alunos do Ensino Fundamental e Médio.

A ideia do debate foi bastante produtiva, pois a escola já realizava esta atividade com 
frequência e com temas variados, no entanto, temas correlatos à Geografia eles ainda não 
tinham abordado.

As atividades que antecederam ao debate foram enriquecidas com a produção de ma-
teriais didáticos para tratar dos conceitos relativos a “Canalização do Córrego Furninhas”. 
Na universidade os nove estagiários organizaram um painel contento imagens e texto 
escrito sobre os conceitos de: legislação ambiental, erosão, assoreamento e degradação 
ambiental; além de um texto informativo contendo uma síntese de cada conceito.

Na tentativa de oferecer aos alunos maiores informações sobre a temática, os estagiários 
optaram por visitar todas as salas de aulas do Ensino Fundamental e Médio do período da 
manhã, para exposição do painel contendo as considerações sobre os conceitos destacados, 
além de entregar para cada aluno o texto informativo. 
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Foi possível ainda, antes do debate oferecer aos alunos uma palestra proferida pela 
Professora Doutora Luciene Cristina Risso, docente do Curso de Geografia da UNESP/
Ourinhos, cujo tema destacou a problemática da canalização dos córregos em diversas 
localidades.

Dentre as possibilidades de aplicação de diferentes técnicas de ensino utilizadas no 
Estágio Supervisionado que superassem a observação e a participação em sala de aula, 
o debate se mostrou um recurso capaz de promover um intenso trabalho intelectual por 
parte dos envolvidos.

Todo trabalho em torno do debate envolveu planejamento e tomada de decisões cole-
tivas. A ideia era intervir em algum problema detectado na escola. Detectado o problema 
graduaram-se as dificuldades de atividades e entusiasmaram os alunos ao debate, fazendo 
desafios intelectuais, muitos deles em conversas durante a exposição do painel, com o ob-
jetivo de levar os alunos a fazer constatações e estabelecer comparações, como por exem-
plo: Por que canalizar o córrego? Por que não canalizar o córrego? Canalizar o córrego 
resolve o problema da degradação ambiental? No caso da região de Ourinhos a legislação 
ambiental vigora? Tais questionamentos foram bem aproveitados didaticamente:

A Didática, no bojo da Pedagogia Crítica, auxilia no processo de politiza-

ção do futuro professor contribuindo para ampliar a sua visão quanto às 

perspectivas didático-pedagógicas mais coerentes com nossa realidade edu-

cacional. Sob esse enfoque, o ensino é concebido como um processo sistemáti-

co e intencional de difusão e colaboração de conhecimentos culturais e cien-

tíficos de forma que os alunos deles se apropriem. (VEIGA, 1991, p. 79).

 Dessa forma, os estagiários fizeram a preparação para o debate antecipando para os 
alunos as regras metodológicas, destacando que para argumentar é preciso conhecer, ou 
seja, investigar. 

No que diz respeito aos resultados do projeto “Investigando impactos do Projeto “São 
Paulo faz escola” na rede estadual de ensino de Ourinhos: o ensino de Geografia em ques-
tão”, foi possível apreender um aprimoramento na formação inicial dos alunos bolsistas 
– futuros professores – no que concerne à relação teoria/prática. Isto por que, além de par-
ticipar da investigação empírica sobre dimensões do futuro campo de atuação profissional, 
os alunos participaram de colóquios com as coordenadoras dos projetos a fim de refletir 
sobre o conteúdo da bibliografia selecionada e situá-la como fundamento de análise dos 
dados coletados.
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No que diz respeito aos resultados da vertente empírica, a tabulação dos dados nos 
levou a alguns resultados iniciais os quais serão expostos aqui. Vale ressaltar que os resulta-
dos são iniciais sem uma análise aprofundada. Esta análise será aprofundada futuramente 
diante da possibilidade de continuação do projeto.

Por ora, apresentam-se os resultados obtidos até então, os quais contribuíram para dar 
uma noção inicial do processo de implantação das alterações curriculares para a área de 
Geografia no que diz respeito à formação continuada do professor e às condições mate-
riais do processo de implantação. A seguir serão apresentados resultados iniciais da ver-
tente empírica da pesquisa.

 Pode-se considerar que a maior parte dos professores que foram entrevistados possui 
significativa experiência docente, uma vez que quase 80% dos professores possuem acima 
de 10 anos de tempo de docência. 

Foi questionado aos professores se no processo de implantação das inovações curri-
culares para o ensino de Geografia, os alunos e os professores tinham acesso ao material 
didático de Geografia de forma plena e integral. Dos 18 professores entrevistados 10, ou 
seja, 56% do total, responderam que o processo de implantação do material didático conta 
com uma carência de material tanto para os alunos como para os professores. Outros 4 
professores disseram que isso ocorreu de forma parcial, pois na falta do material a escola 
providenciava xerocópia do material tanto para o professor como para os alunos. Outros 
4 professores se posicionaram dizendo que tanto os alunos como os professores foram 
atendidos plenamente8. 

A partir de um breve contato com o conteúdo do material verificou-se que os seus 
autores sugeriam aos professores o uso de diferentes recursos didáticos para o desenvol-
vimento dos conteúdos e para a realização das atividades de ensino com os alunos, tais 
como atlas geográfico, vídeo, mapas, filmes etc. Esse fato suscitou uma investigação sobre 
a disponibilidade desses recursos na escola. De acordo com 83% dos professores entrevis-
tados, os recursos sugeridos pelo material nem sempre estão disponíveis na escola. Entre 
os recursos que são sugeridos pelo material didático, os que estão sempre disponíveis na 
escola, são o atlas geográfico e os mapas. Os filmes e os livros didáticos complementares 
foram apontados como um recurso que raras vezes a escola disponibiliza. 

No que diz respeito ao recurso mais indisponível nas escolas, os professores apontaram 
o filme9. Uma parte dos professores afirmou que o atlas geográfico e o mapa também se 
8  Esses professores apesar dessa afirmação reconheceram que no ano de 2008, ano de implantação das mudanças houve muito 

falta de material para os alunos e para os professores. Segundo estes no ano de 2009, no momento das entrevistas, os problemas 

de falta de material estavam sendo resolvidos.

9  Esse recurso segundo os professores corresponde aos longas-metragens e aos documentários sugeridos no material didático de Geografia
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apresentam indisponíveis em suas escolas. Um professor apontou que os maiores proble-
mas para a implantação das inovações curriculares propostas são os de infraestrutura.

Por considerar que o processo de formação continuada dos professores constitui uma 
das chaves para o sucesso da renovação curricular do ensino básico procurou-se investigar 
alguns aspectos teórico-metodológicos dessa dimensão.

Quando questionados se até o momento havia sido oferecido curso de capacitação 
sobre o uso do material didático de Geografia, mais de 70% dos professores disseram que 
não e cerca de 30% disseram que sim. Todos afirmaram que as reuniões formativas que 
ocorreram geralmente foram nas próprias escolas com a participação de todos os profes-
sores sem distinção de área do conhecimento com a direção do coordenador pedagógico 
da unidade escolar10.

Segundo os professores não houve nenhum curso presencial cuja temática tenha sido 
conteúdos específicos da Geografia. Somente quatro professores afirmaram que tiveram 
reuniões de orientações pedagógicas por parte do Professor Coordenador da Oficina Pe-
dagógica (PCOP) da área de Geografia11. Nessas reuniões, segundo os professores, foram 
discutidos alguns temas da Geografia como globalização e cidadania. 

No que diz respeito à temática dos encontros ocorridos, os professores afirmaram que 
a maioria dos encontros teve como objetivo a orientação técnica dos docentes a fim de 
viabilizar a implantação do material didático com os alunos. 

Outra dimensão investigada diz respeito ao fato de o material didático ser considerado 
pelo professor como um elemento facilitador de seu trabalho. Ao serem questionados so-
bre isso, mais de 66% dos professores afirmaram que a implantação do material em nada 
facilitou o trabalho docente, somente 16% consideraram o material como um elemento 
facilitador de sua prática.

Nessa investigação junto aos professores a respeito das primeiras impressões sobre a 
natureza teórico-metodológica do conteúdo veiculado pelos cadernos de Geografia, a pes-
quisa nos mostrou que os professores consideram que o conteúdo do material contempla 
em parte temas pertinentes à realidade dos alunos. Para os professores, alguns temas apre-
sentados e a forma como eles são apresentados em nada se relaciona com a realidade vivida 
pelo aluno e dificulta a aprendizagem

Um resultado significativo da pesquisa diz respeito à eficiência do material didático 
como um elemento capaz de estimular os alunos a participarem das aulas. Dos 18 profes-
10  Durante os encontros de Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC). 

11  Vale ressaltar que três professores resistiram em responder individualmente as questões e optaram por responder as questões 

em conjunto com a coordenadora pedagógica da escola. 
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sores entrevistados, 17 consideram que o material didático em nada contribuiu para atrair 
o interesse dos alunos pelas aulas de Geografia. Somente um professor considera que o 
material foi eficaz nessa dimensão. Para os 17 professores o interesse dos alunos pelas aulas 
a partir da implantação das inovações curriculares em nada mudou.   

Finalmente quando foi pedido para que os professores apontassem os pontos fortes e 
pontos fracos do material didático, eles responderam que os principais pontos fortes se 
referem ao fato de o material promover uma homogeneização do currículo no Ensino 
Básico e de facilitar o trabalho do professor na medida em que todos os alunos têm acesso 
aos cadernos.

No que diz respeito aos pontos fracos os professores apontaram que o material: 

•	 chega às escolas com atraso;

•	 possui conteúdos tratados de forma superficial e mal elaborados;

•	 em nada contribui para melhorar o conhecimento do professor sobre a sua disciplina;

•	 trata o conteúdo pelo conteúdo sem promover uma seqüência entre os diferentes 
tópicos do material e também entre as séries; e

•	 possui incompatibilidade entre o rol de conteúdo a ser trabalhado e o número de 
aulas que são disponibilizadas para a disciplina Geografia.

Os resultados obtidos apontaram que existe uma política pública em implantação cuja 
intenção é a melhoria da qualidade do ensino de Geografia. Essa política tem como ponto 
de partida a implantação de um novo currículo de Geografia nas escolas. O que se mostra 
bastante relevante, pois é muito importante que o currículo escolar acompanhe as trans-
formações sofridas pela sociedade e pelo conhecimento científico. No entanto, percebe-se 
que duas dimensões dessa realidade precisam ser melhor pensadas, quais sejam o processo 
de formação continuada dos professores e as condições materiais oferecidas para a implan-
tação das inovações.

Nesse primeiro contato com os professores foi possível detectar que o processo de for-
mação continuada do professor está muito comprometido. Isto porque não foram perce-
bidas ações que levassem o professor a uma atualização teórico-metodológica a respeito 
da ciência que é referência da disciplina que ministra. Os escassos momentos em que o 
professor é chamado para pensar sobre o material didático implantado são preenchidos 
com orientações puramente técnicas. Em nenhum momento percebeu-se uma parceria 
entre universidade – lócus da produção do conhecimento – e professores do ensino básico 
para que houvesse um diálogo e uma articulação entre os dois níveis de saberes. É inacei-
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tável que um processo de inovação curricular ocorra sem a participação efetiva dos pro-
fessores. Os professores precisam ser requisitados a participarem do processo não como 
meros instrumentos de implantação do material didático. É preciso que esses professores 
sejam chamados a participar do processo como intelectuais capazes de dialogar com 
intelectuais da universidade. Não existe inovação curricular ou melhoria da qualidade 
de ensino sem um processo de formação continuada consistente e comprometido com a 
formação do professor intelectual.  

No que diz respeito às condições materiais, como podemos tratar da questão da ino-
vação curricular, se em algumas escolas encontramos carências de recursos didáticos bá-
sicos para ensinar Geografia, como atlas ou mapas? De nada adianta a implantação de 
materiais didáticos se as condições de formação e de  trabalho do professor não forem 
tratadas como prioridade. 

Os resultados dos estudos, das observações e das reflexões realizadas no desenvolvi-
mento dos projetos foram apresentados em eventos científicos das áreas do ensino e da 
Geografia12.

Além do desenvolvimento desses dois projetos foi possível  oferecer, ainda no ano de 
2009, o Curso de Formação Continuada para os professores de Geografia da rede estadual 
de ensino, intitulado “Temas da Geografia e sua aplicabilidade no processo ensino-apren-
dizagem”, ministrado entre os meses de outubro e dezembro. O Curso contou com a 
parceria da Diretoria de Ensino de Ourinhos (DERO) e obteve aprovação pela Secretaria 
da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP), por meio da Coordenação de Estudos 
e Normas Pedagógicas (CENP), que garantiu a certificação necessária aos professores da 
rede.  O curso abordou as seguintes temáticas: “A construção de maquetes no ensino de 
Geografia” e “O espaço vivido, espaço percebido, espaço concebido: contribuições das lin-
guagens e representações gráficas para o estudo do lugar nos atlas escolares municipais”, 

12  São eles: ANDRADE, Fabíola Magalhães. O encaminhamento do Estágio Supervisionado no Curso de Licenciatura em Geografia 

da UNESP/Ourinhos e a necessidade de se tratar da educação socioambiental no Ensino Básico. In: JORNADA DO NÚCLEO DE 

ENSINO DE MARÍLIA, 8., 2009. Marília. MELONI, Adaliza. O projeto “São Paulo faz escola” na rede estadual de ensino de Ourinhos 

e a proposta curricular de Geografia: primeiras impressões. In: JORNADA DO NÚCLEO DE ENSINO DE MARÍLIA, 8., 2009. Marília. 

ANDRADE, Fabíola Magalhães. A vertente de integração entre Estágio Supervisionado e a educação socioambiental: a experiência 

do Curso de Licenciatura em geografia da UNESP/Ourinhos. In: V SEMANA DE GEOGRAFIA, E IV ENSIGEO DA UNESP DE OURINHOS/

SP, 5., 2009. Ourinhos. CARVALHO, Thamiris Slanzon de. Políticas educacionais numa contextualização neoliberal: a nova proposta 

curricular do Estado de São Paulo e a formação continuada do professor de Geografia no município de Ourinhos/SP. In: V SEMANA DE 

GEOGRAFIA, E IV ENSIGEO DA UNESP DE OURINHOS/SP, 5., 2009. Ourinhos. MELONI, Adaliza. Primeiras impressões sobre o impacto 

da implantação do projeto “São Paulo faz escola” na rede estadual de ensino de Ourinhos, o caso do ensino de Geografia. In: V 

SEMANA DE GEOGRAFIA, E IV ENSIGEO DA UNESP DE OURINHOS/SP, 5., 2009. Ourinhos. ______. Uma análise sucinta do ensino da 

África: como é trabalhado o conteúdo da África em sala de aula: proposta e aplicação. In: V SEMANA DE GEOGRAFIA, E IV ENSIGEO 

DA UNESP DE OURINHOS/SP, 5., 2009. Ourinhos. 
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ambos coordenados pela Profa. Dra. Andrea Aparecida Zacharias; “Pedagogia histórico-
-crítico e aspectos da educação inclusiva”, ministrado pela Profa. Érika Porceli Alaniz; 
“O recurso natural solo: educação ambiental na escola, ministrado pela Profa. Dra. Maria 
Cristina Perusi; “O ensino de Geografia: possibilidades prático-metodológicas” e “Urbani-
zação e espaço geográfico brasileiro a partir do uso de gráficos e tabelas”, ministrados pela 
Profª  Dra. Noemia Ramos Vieira; “Educação ambiental na formação do aluno-cidadão” 
proferido pela Profa. Dra. Luciene Cristina Risso; e “Construção de material didático: 
temas da Geografia” ministrado pela Profª Dra. Márcia Cristina de Oliveira Mello.

Embora o curso tenha se destinado a todos os professores da rede estadual de ensino, 
efetivos ou ocupantes de função atividade, poucos se inscreveram e participaram do even-
to. O motivo se deve, também, ao fato de os professores não terem sido dispensados das 
aulas para freqüentarem cursos de formação continuada, no ano letivo de 2009.

Pelo exposto até aqui, pensa-se que a formação docente (inicial e continuada) deve 
considerar a realidade problemática que é a escola pública e tentar superá-la. Como sabe-
mos a melhoria da qualidade da educação está implicitamente vinculada à construção ou 
consolidação de uma articulação permanente e profícua entre a universidade e a escola de 
Educação Básica.
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ANEXO 1

ROTEIRO	PARA	ENTREVISTA	COM	OS	PROFESSORES

NOME DO PROFESSOR       

ESCOLA QUE LECIONA       

TEMPO DE DOCÊNCIA        

ENTREVISTA

1-	Com a implantação da proposta curricular de Geografia você considera que a sua 
autonomia como docente:

(   ) aumentou 
(   )  diminuiu
(   ) não mudou em nada

2-	O projeto do governo de implantação da nova proposta curricular tem garantido o 
acesso integral dos alunos e dos professores aos materiais didáticos?

(    ) Sim 
(    ) Não

3-	O recursos metodológicos (atlas geográfico, vídeo, mapas, filmes etc) que são suge-
ridos pelo material didático para trabalhar Geografia com os alunos estão sempre dispo-
níveis na escola?

(   ) Sim 
(   ) Não

4-	Aponte os recursos que são pedidos pelo material didático e que sempre estão dis-
poníveis na sua escola.

5-	Aponte os recursos que são pedidos pelo material didático e que sempre estão indis-
poníveis na sua escola.

6-	Desde a implantação do Projeto, a Diretoria de Ensino tem lhe oferecido momentos 
de capacitação sobre o uso do material didático proposto pelo governo?

(   )  Sim 
(   ) Não
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7-	Os momentos de capacitação oferecidos têm sido:
(    ) Cursos presenciais com profissionais da Educação. 
(    ) Reuniões com o Coordenador Pedagógico da Escola. 
(    ) Cursos a distância (videoconferência ou curso em rede).
(    ) Reuniões com a PCOP de Geografia.

8-	Cite os temas trabalhados, a partir de 2008, nos momentos de capacitação realizados 
com os professores.

9-	Algum desses cursos teve como objetivo discutir conteúdos da Geografia? Cite o 
conteúdo da Geografia trabalhado no curso.

10-	A implantação da proposta curricular facilitou o seu trabalho docente? 

10.1	
(    ) Sim
(    ) Não 

10.2	Por quê?

11-	Você considera que o conteúdo geográfico veiculado pela proposta curricular, bem 
como sua metodologia aborda questões relacionadas à realidade do aluno?

(    ) Sim
(    ) Não 

12-	Dê um exemplo do fato acima.

13-	Em sua opinião, a implantação da proposta curricular promoveu um maior interes-
se do aluno pelas aulas de Geografia?

(    ) Sim
(    ) Não 

14-		Aponte dois pontos fortes da proposta curricular de Geografia.

15-		Aponte dois pontos fracos da proposta curricular de Geografia.





Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
M

elho
ria d

o
 Pro

cesso
 d

e A
p

ro
p

riação
 d

o
 C

o
nhecim

ento
...

391

Melhoria do Processo de Apropriação do 

Conhecimento em Escolas de Ensino Médio, a Partir 

da Adoção de um Modelo de Ensino Por Projetos

Galeno José de Sena11 (gsena@feg.unesp.br)

Jânio Itiro Akamatsu1 (janio.akamatsu@pq.cnpq.br)

Tânia Cristina Arantes Macedo de Azevedo1 (tmacedo@feg.unesp.br)

Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara22†3 (dktoyohara@gmail.com)

Fábio Esteves da Silva1 (fabesteves@yahoo.com.br)

Evaldo Chagas Gouvêa1 (ele07061@feg.unesp.br)

Resumo: O presente trabalho descreve uma pesquisa realizada junto a profes-
sores de escolas de nível médio pertencentes ao CEETEPS – Cen-
tro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, e de uma escola 
vinculada à UNESP, tendo como objetivo investigar, a partir da ado-
ção de um modelo de Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), as 
mudanças percebidas pelos professores em sua ação pedagógica, as 
dificuldades enfrentadas e as estratégias utilizadas para superá-las. O 
modelo de ABP adotado foi proposto por Markham et al. (2008). Os 
princípios do modelo foram trabalhados junto aos professores, através 
de cursos de capacitação. A partir das capacitações e do acompanha-
mento das ações dos professores, foi possível observar e trabalhar as 
dificuldades encontradas com relação a determinados princípios do 
modelo, e também comprovar que o emprego de ferramentas de pla-
nejamento e de gerenciamento de projetos contribui para superação 
destas dificuldades. Conclui-se, do trabalho realizado, que o modelo 
de ABP contribuiu para modificar a percepção do professor sobre a 
forma de desenvolver projetos na escola, bem como para o “aprender a 
aprender”, ou seja, para o processo de aprendizagem contínua.

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Projetos. ABP focada em Padrões. Fer-
ramentas para Avaliação e Gerenciamento. Avaliação por Rubricas.

1 Unesp – Campus de Guaratinguetá

2 Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS/SP

† Deixamos registrados os nossos mais sinceros agradecimentos e a nossa homenagem à professora e pesquisadora 

Dra. Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara, do CEETEPS, que infelizmente não se encontra mais entre nós, pela sua 

dedicação e comprometimento para com a realização dos projetos que, desde 2008, desenvolvemos junto ao Núcleo de 

Ensino – UNESP/Guaratinguetá.
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1. Introdução
Este projeto, cujo foco principal foi a Aprendizagem Baseada em Projetos – ABP, cor-

responde à continuação do projeto desenvolvido durante o ano de 2008, tendo em vista o 
interesse dos professores e alunos das escolas envolvidas, bem como os resultados obtidos 
durante o ano anterior. Em termos destes resultados, além das atividades desenvolvidas 
nas escolas, algumas publicações foram geradas, como por exemplo, [Sena et al., 2008b; 
Sena et al., 2009; Toyohara et al., 2009].  

Como ocorreu durante o desenvolvimento do projeto anterior (2008) [Toyohara et 
al., 2009], este projeto continuou sendo de natureza didático-pedagógica. Alinhado com 
as expectativas de documentos oficiais a respeito da educação para o Ensino Médio,  es-
pecialmente os que se referem aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o projeto 
foi concebido para escolas profissionalizantes de ensino médio, sendo uma vinculada à 
UNESP, a saber, o Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá - CTIG, e escolas do 
CEETEPS - Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, a partir de experi-
ências de sucesso adquiridas nos projetos desenvolvidos anteriormente, como por exem-
plo o projeto de pesquisa em educação ambiental: “Rio Paraíba do Sul – Preservando o 
Futuro”, [Akamatsu et al, 2005; Sena et al, 2007] (http://www.feg.unesp.br/~rioparaiba). 
O projeto “Rio Paraiba”, de iniciativa de um grupo de pesquisadores da UNESP e apoia-
do pela FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, dentro do 
Programa de Ensino Público, envolveu professores e alunos tanto do CTIG como de seis 
escolas de ensino médio profissionalizante do Centro Paula Souza, todas estas escolas 
localizadas ao longo do Rio Paraíba do Sul.

Ao estabelecer ações que levaram em conta a interdisciplinaridade e a utilização de no-
vas metodologias, o desenvolvimento do projeto permitiu não só promover intervenções 
dentro da realidade escolar como possibilitar a melhoria no processo de apropriação do 
conhecimento pelos alunos, proporcionando um caminho para que pudessem adquirir os 
conhecimentos e competências necessárias para que sejam profissionalmente bem sucedi-
dos no século XXI [Markham et al., 2008].

2. Descrição do Projeto
Descrevem-se nesta seção, de modo sucinto, os objetivos, os fundamentos e a metodo-

logia do projeto desenvolvido. 

Objetivos
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O projeto teve por objetivo investigar as mudanças percebidas por professores do 
Ensino Médio em sua ação pedagógica, os obstáculos que eles identificaram no plane-
jamento e aplicação de atividades interdisciplinares e como eles os superaram, a partir 
da adoção de uma metodologia baseada em projetos. Além disso, a investigação buscou 
examinar como a metodologia de ABP promove mudanças na prática pedagógica des-
tes docentes, considerando que a interdisciplinaridade prevê uma nova postura frente à 
apropriação do conhecimento. O desenvolvimento do projeto, como já se mencionou, 
contemplou atividades realizadas em escolas profissionalizantes de ensino médio, sendo 
uma delas vinculada à UNESP, e escolas do CEETEPS - Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza.

Fundamentos e metodologia

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Ensino Médio (DCNEM), 
de 1998, a interdisciplinaridade pode ser uma prática pedagógica e didática adequada à 
formação de cidadãos capazes de continuar aprendendo e de se adaptarem com flexibi-
lidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento. Estas condições exigem que 
o educando esteja preparado para relacionar informações, competência essa que pode ser 
desenvolvida por meio do diálogo que os diversos componentes curriculares escolares po-
dem manter entre si. 

O Ensino Médio constitui a etapa final da Educação Básica e tem por finalidade pos-
sibilitar ao estudante o prosseguimento de estudos em níveis mais elevados e complexos, 
ao mesmo tempo em que tenta assegurar-lhe uma formação que garanta o exercício da ci-
dadania. Cabe ao professor saber como atender a esta dupla demanda, desenvolvendo um 
ensino que torne o aluno capaz de relacionar informações e integrar conhecimentos. Ain-
da, segundo alguns autores, os conteúdos a serem abordados componentes curriculares do 
Ensino Médio devem ter como meta desenvolver nos alunos habilidades de pensamento 
de “nível superior”, para que possam adquirir os níveis cognitivos estabelecidos por Bloom: 
conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação (senso de julgamento) 
(Bloom, 1956 apud Duch et al., 2006a).  

É necessário incluir aspectos da realidade, contextualizando a abordagem científica 
com aspectos sócio-culturais, além de promover a compreensão da linguagem utilizada 
na comunicação das informações. A formação integral está associada à capacidade de en-
frentar problemas da realidade atual, o que exige que o estudo da ciência na escola esteja 
vinculado à tecnologia e aos impactos sociais e ambientais que esta tem produzido com o 
seu uso intensivo. 
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Deste modo, o currículo deve contemplar conteúdos e estratégias de aprendizagem que 
promovam uma integração dos vários campos do conhecimento e, neste sentido, uma ex-
periência crítica e reflexiva da realidade contribui para a melhoria dos processos de ensino 
e aprendizagem. Os educadores, de um modo geral, têm dificuldades na construção de um 
ensino que busque a integração de conteúdos de diferentes componentes curriculares, de-
vido à falta de um entendimento claro de como a interdisciplinaridade pode ser colocada 
em prática, bem como à sua formação fortemente disciplinar. 

Atualmente, os professores do Ensino Médio se deparam com uma realidade edu-
cacional onde a forma de conceber o conhecimento mudou junto com os processos de 
globalização e com a diversidade de informações a que se tem acesso por meio das TIC 
– Tecnologias de Informação e Comunicação. O ensino não deve consistir mais em fazer 
com que o aluno construa conhecimentos em componentes curriculares isolados, mas deve 
possibilitar a integração de informações que tornem possível a solução dos problemas 
científicos, tecnológicos, sociais, ambientais, econômicos e éticos, dentre outros, saberes 
esses que mantêm uma forte relação entre si.

A implementação de um método de ABP, nas disciplinas do Ensino Médio, constitui 
uma ação importante para a solução de várias situações complexas, pois de acordo com 
os Parâmetros Curriculares Nacionais existe “um amplo conjunto de atividades [...] que 
podem contribuir para que o Ensino Médio promova competências de caráter cultural e 
social, conferindo ao conhecimento científico suas dimensões mais humanas”. Assim sen-
do, ensinar hoje, no Ensino Médio, representa muito mais do que apenas tratar de conte-
údos e/ou da resolução de problemas. É preciso que o professor, por meio de uma atitude 
interdisciplinar, oriente os alunos a estabelecer conexões entre conhecimentos específicos 
e questões históricas, sociais, ambientais e culturais, dentre outras, para que ele construa 
uma visão mais integrada e humana no seu cotidiano.

Neste contexto, a implementação das ações do projeto aqui descrito procurou articular 
dois aspectos interativos com relação ao desenvolvimento de projetos interdisciplinares, 
que envolvem ações didático-pedagógicas: o emprego de uma metodologia de ABP e as 
propostas inovadoras de aprendizagem que ela produz. Acredita-se que a influência na 
prática pedagógica de um método de ABP, além de envolver toda a comunidade em torno 
de ações didático-pedagógicas, contribui, entre outros aspectos, para o “aprender a apren-
der”, ou seja, para o processo de aprendizagem contínua.

O desenvolvimento do projeto aqui descrito contemplou, como principais etapas, o 
planejamento das atividades, a realização de um diagnóstico junto aos professores, o de-
senvolvimento das atividades e uma atividade de avaliação. O diagnóstico objetivou verifi-
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car os conhecimentos e experiências dos professores com relação à utilização de uma me-
todologia de ensino por projetos. O desenvolvimento do projeto envolveu, essencialmente, 
os seguintes tipos de atividades: Atividades de Capacitação, realizadas na Escola Técnica 
(ETEC) Parque da Juventude, em São Paulo, envolvendo palestras sobre o modelo de 
ABP e oficinas de trabalho; Atividades de Ensino por Projetos, realizadas pelos professores 
em suas respectivas escolas; e Atividades de apoio, desenvolvidas pelos bolsistas do projeto. 

Com relação à abordagem de ABP, procurou-se desenvolver as atividades por in-
termédio de áreas do conhecimento, no sentido de se encontrar nas áreas/disciplinas 
contribuições efetivas que, a partir de sua própria natureza, pudessem contribuir para 
o entendimento, a ampliação e o enriquecimento da abordagem interdisciplinar. Neste 
sentido, a intenção foi examinar, em maior profundidade, como os componentes curricu-
lares do Ensino Médio contribuem para o desenvolvimento de procedimentos, valores e 
atitudes nos alunos em um trabalho interdisciplinar empregando um método de ABP. É 
oportuno ressaltar que a proposta de continuidade do projeto foi sugerida durante uma 
reunião coletiva de professores, ao término do projeto anterior, tendo em vista o sucesso 
obtido no trabalho realizado junto aos alunos, com atividades baseadas em orientações 
contidas na Agenda 214.

Tornou-se consenso entre os professores que se deveria continuar empregando, nesta 
etapa, o modelo de ABP adotado no projeto anterior (desenvolvido em 2008), uma vez 
que o referido modelo facilita o desenvolvimento dos temas transversais propostos para 
o Ensino Médio além de atender, como é previsto nos PCNEM, que o diálogo entre 
as ciências, a arte, e a literatura seja exercitado como solução para os problemas sociais, 
econômicos e ambientais gerados pelo avanço científico e tecnológico, quando este não 
considera aspectos éticos, por exemplo. Outro critério que deveria ser contemplado, se-
gundo os professores, é que a articulação dos objetos de estudo dos diferentes componen-
tes curriculares, por meio da interdisciplinaridade, abordasse o conhecimento por meio da 
contextualização dos conteúdos.

Durante a realização do projeto anterior (2008), os professores discutiram aspectos 
estruturais e organizacionais da escola, como o horário de coordenação coletiva e as aulas 
consecutivas da parte diversificada, de modo a favorecer a interação entre eles e assim 
favorecer a execução de atividades integradas entre os componentes curriculares. Esses 
aspectos foram também relevantes no desenvolvimento do presente projeto.
4 A Agenda 21 foi um dos principais resultados da conferência Eco-92 ou Rio-92, realizada no Rio de Janeiro, em 1992 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Agenda_21). Trata-se de um programa de ação, estruturado num documento de 40 capítulos, 

constituindo a “a mais ousada e abrangente tentativa já realizada de promover, em escala planetária, um novo padrão 

de  desenvolvimento,  conciliando métodos  de  proteção  ambiental,  justiça  social  e  eficiência  econômica”  (http://www.

ecolnews.com.br/agenda21/).
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Com relação às atividades de apoio ao projeto, desenvolvidas pelos alunos bolsistas, po-
de-se dizer que elas enfocaram essencialmente dois aspectos. A colaboração dos bolsistas 
foi importante na elaboração de materiais de apoio às atividades de capacitação docente 
e ao desenvolvimento dos projetos nas escolas. Além disto, tendo em conta a dificuldade 
dos professores com relação à utilização das ferramentas propostas pelo modelo de ABP, 
a equipe de coordenação tem incentivado a implementação computacional de algumas 
destas ferramentas, implementações estas que são realizadas pelos bolsistas. No projeto de 
2008 trabalhou-se na implementação da ferramenta de planejamento de projetos [Sena 
et al., 2009]. No projeto aqui descrito, enfatizou-se a implementação da ferramenta de 
avaliação por rubrica, descrita na seção 4 deste artigo. 

3. Desenvolvimento do Projeto

3.1. Fundamentação: Modelo de Planejamento de Projetos

Neste projeto, as investigações foram conduzidas tomando como base o modelo de 
ABP proposto pelo Instituto BIE (www.bie.org), procurando enfatizar, através do seu 
emprego, as propostas inovadoras de aprendizagem que ele propicia. Um dos objetivos 
ao empregar o modelo do Instituto BIE no desenvolvimento do projeto aqui descrito é 
colher subsídios que possam contribuir para as atividades voltadas para a adoção de uma 
postura de interdisciplinaridade no Ensino Médio.

Nesta seção caracteriza-se de forma resumida a abordagem de ABP, comentando-se 
sobre os princípios de planejamento de projetos do modelo proposto pelo referido institu-
to [Markham et al., 2008;  http://www.bie.org/index.php].

Caracterização geral

O método de ABP é um modelo apropriado para lidar com a realidade educacional 
do século XXI. É fato que as crianças são impulsionadas pela curiosidade e direcionadas 
por uma necessidade intensa de explorar, de interagir com o seu ambiente e de dar mais 
sentido a ele. Infelizmente, na medida em que crescem, parece que a sua paixão pela apren-
dizagem diminui. No Brasil em especial, isto é um problema sério e que se encontra muito 
disseminado. O método ABP enfatiza a natureza contextual e interdisciplinar da aprendi-
zagem, e encoraja os estudantes a “adquirirem as habilidades e os conhecimentos que eles 
necessitam para serem profissionais bem sucedidos no século XXI” [Markham et al, 2008].

Hernández (1998) ressalta que o ensino por projetos pressupõe uma sequência de pas-
sos como: (i) parte-se de um problema negociado com os alunos; (ii) os estudantes se 
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envolvem com o processo de pesquisa, possibilitando aos estudantes ir além dos limites 
escolares; (iii) partem para busca e a seleção de fontes de informação, propiciando contato 
com diversas fontes e documentos pertinentes à obtenção de informações desejadas; (iv) 
discutem e estudam os critérios de ordenação e de interpretação dos dados levantados, 
ao realizar atividades práticas; (v) examinam as dúvidas e perguntas que surgem ao es-
tabelecer contato com outros ambientes e pessoas; (vi) estabelecem relações com outros 
problemas; (vii) trabalham a elaboração do conhecimento aplicado; (viii) avaliam o seu 
desempenho e o que aprenderam; (ix) fazem conexão com um novo problema.

Como mencionado em [Mergendoller et al., 2005], não é possível definir ABP sem que 
se incorra em alguma ambigüidade. O Instituto BIE define ABP como “um método de 
ensino sistemático que envolve os estudantes na aprendizagem de conhecimentos essen-
ciais e de habilidades enriquecedoras de sua vida através de um processo de investigação 
estendido e influenciado pelos alunos, estruturado em torno de questões complexas e au-
tênticas e de produtos e tarefas cuidadosamente projetados”.

Uma comparação mais detalhada entre o ensino convencional e a abordagem de ABP 
pode ser verificada em [Sena et al., 2008a].

O Modelo do Instituto BIE para o Planejamento de Projetos

O planejamento de projetos no modelo de ABP do Instituto BIE é organizado em 
cinco princípios de projeto, mostrados na figura 1 a seguir [PBL-online, 2008]. Estes 
princípios serão descritos de forma sucinta a seguir [Toyohara, 2010]. O que o instituto 
BIE propõe é um modelo de ABP focada em padrões, que devem refletir a ênfase dada atu-
almente ao desenvolvimento do conhecimento, domínio do conteúdo, ao desempenho e 
ao sucesso na aprendizagem [Markham et al., 2003; Markham et al., 2008].

Figura 1: Princípios de Projeto no Modelo de ABP do Instituto BIE
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a.	 Comece com o fim em mente: no qual se discute o escopo do projeto, as ideias princi-
pais ou o porquê de se desenvolver o projeto, definindo os objetivos principais como as 
competências ou habilidades-chave, os hábitos mentais ou os conteúdos atitudinais e/ou 
comportamentais, os padrões de conteúdos das disciplinas que fazem parte do projeto e 
o impacto que se espera dos resultados do projeto na vida do aluno ou na escola e/ou na 
comunidade.

b.	 Formule a Questão Orientadora: dado o tema e a situação-problema, este princípio 
envolve o lançamento de uma questão que deverá ser instigante para o estudante, ou um 
problema para o qual ele não sabe a resposta, de forma que ele busque a solução desse pro-
blema, exigindo dos estudantes uma atitude ativa e um esforço para buscar suas próprias 
respostas e seu próprio conhecimento (Pozo, 1998).

c.	 Planeje a avaliação: que permite ao professor planejar a avaliação de desempenho 
para o acompanhamento do processo, definindo os produtos a serem avaliados desde o 
início do projeto com os respectivos critérios de excelência, adotados pelo professor e de 
conhecimento do aluno, fornecendo assim um feedback aos alunos sobre a tarefa solicitada 
(Biagiotti, 2005). A avaliação, trabalhada dessa forma, é um instrumento importante para 
o aluno acompanhar a sua evolução, revendo seu conhecimento, suas estratégias, seus mé-
todos e melhorando sua prática ou o seu desempenho. Dentre as ferramentas do modelo 
para avaliação, enfatiza-se o uso de rubricas, consideradas no desenvolvimento do presente 
trabalho, como se discutirá na seção 4 deste artigo.

d.	 Mapeie o projeto: que engloba o lançamento do projeto podendo envolver, por exem-
plo, um debate em sala de aula, um passeio de campo, um filme, um artigo polêmico, uma 
palestra interessante proferida por um especialista convidado, entre outros. Esse princípio 
prevê a elaboração de um cronograma, a definição de instrumentos para acompanhar o 
processo ensino-aprendizagem, e uma antecipação do que os alunos precisam saber e ser 
capazes de fazer antes e durante a execução do projeto. O diário de aprendizagem, atas de 
reuniões ou relatório da equipe podem ser instrumentos que possibilitem o acompanha-
mento do processo.

e.	 Gerencie o processo: no qual o professor se preocupa em orientar os alunos para os 
objetivos do projeto, para a organização do trabalho como um todo, definindo continua-
mente o escopo da investigação e possíveis caminhos para resolver a questão norteadora 
ou o problema colocado no início do projeto, e também para a reflexão sobre os resultados 
do projeto, que deverá ser feita em conjunto com os alunos.

A descrição do modelo inclui o detalhamento de uma ferramenta para planejamento 
de projetos. A título de ilustração, observe-se que a seção da ferramenta correspondente 
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ao primeiro princípio “Comece com o Fim em Mente” inclui, dentre outros, três campos 
destinados à especificação (i) dos padrões de conteúdo, (ii) das habilidades-chave, e (iii) 
dos hábitos mentais a serem trabalhados no desenvolvimento do projeto. Como critérios 
gerais para o planejamento de projetos são enfatizados no modelo os seguintes: autentici-
dade, rigor acadêmico, aprendizagem aplicada, exploração ativa, conexões com adultos da 
comunidade, e a prática de avaliação.

A descrição inclui ainda uma ampla gama de exemplos relativos aos conceitos do mo-
delo que facilitam o planejamento de projetos de ensino pelos professores. A título de 
exemplificação, alguns desses exemplos são citados a seguir. Para o caso específico dos 
campos mencionados, são exemplos de (i) padrões de conteúdo: ciclo da água (ciências), 
mudanças no ecossistema, estrutura e funcionamento dos seres vivos (Biologia), elemen-
tos, compostos e soluções (Física/Química), provas geométricas, construções geométricas, 
tabelas e gráficos (Geometria/Matemática), uso de softwares (informática), e interpreta-
ção de textos (Língua e Literatura). Alguns exemplos de habilidades que podem ser tra-
balhadas nos projetos seguem: leitura, escrita e cálculos aritméticos (habilidades básicas); 
raciocinar, pensar criativamente, tomar decisões e resolver problemas (habilidades de pen-
samento), falar em público e persuasão. Com relação aos hábitos mentais, o modelo sugere, 
dentre outros, os exemplos a seguir: persistência, aplicação de conhecimento anterior a 
novas situações, pensamento “interdependente”, gerenciamento da Impulsividade e coleta 
de dados através de todos os sentidos.

Cumpre observar, por final, que as atividades de capacitação do projeto aqui descrito 
enfatizaram a utilização desta ferramenta pelos professores, para a elaboração das propos-
tas de projetos de ensino a serem trabalhadas junto a seus alunos.

3.2. O Projeto nas Escolas: Resultados Observados

Acompanhando os projetos desenvolvidos nas unidades de ensino do CEETEPS – 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, ao longo dos últimos anos, foi 
verificado que o educador quando relata que trabalha com a pedagogia de projetos descre-
ve o tema do projeto, algumas ações desenvolvidas e o produto final. No relato da maioria 
desses docentes, não é destacado, por exemplo, o impacto desse trabalho na vida do aluno 
com relação ao desenvolvimento de competências/habilidades básicas e de conhecimen-
tos agregados e previstos inicialmente no projeto, assim como com relação à evolução do 
estudante em termos de hábitos mentais ou de conteúdos atitudinais durante o processo. 
Essa forma de trabalho é muitas vezes consequência da falta de planejamento direcionado 
ao acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem quando se utiliza a estratégia 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

400
C

ap.2 • C
onceitos e M

etodologias de Ensino e A
prendizagem

de projetos e da ausência de gerenciamento das ações realizadas, assim como da falta de 
registros e/ou de seleção das ferramentas ou de instrumentos que dêem visibilidade ao 
trabalho desenvolvido.

Com o objetivo de superar as dificuldades mencionadas, foram propostos projetos ao 
Núcleo de Ensino da UNESP – Campus de Guaratinguetá, que permitiram o ofereci-
mento, aos professores do CEETEPS e do Colégio Técnico Vinculado à UNESP, de 
Atividades de Capacitação, tendo como foco o modelo de ABP do Instituto BIE. Estas 
atividades foram desenvolvidas em 2008 e 2009, procurando envolver docentes do ensino 
médio e técnico para discutir projetos interdisciplinares formulados de acordo com o mo-
delo de ABP proposto pelo referido Instituto.

Um diagnóstico inicial apontou que a maioria dos professores, todos com a experiência 
em desenvolver projetos, embora relatassem o desenvolvimento de projetos interdiscipli-
nares, ao descreverem as suas propostas deixavam evidente que algumas tinham caracte-
rísticas de multidisciplinaridade, uma forma de abordagem em que “um mesmo tema tra-
tado por diferentes disciplinas em um planejamento integrado” [Fundação Darcy Ribeiro, 
2010]. Outras propostas estavam mais na linha da pluridisciplinaridade, em que ocorre o 
envolvimento de vários componentes do currículo, observando-se uma cooperação entre 
os diferentes componentes curriculares ou conteúdos, sugerindo, portanto, alguma relação 
entre eles [Menezes et al., 2011]. Também foi possível verificar que em outras propostas 
havia uma cooperação e troca de informações na sala de aula, com abertura para o diálogo 
e para o planejamento, de acordo com a prática pedagógica da interdisciplinaridade como 
citada por Silva (2004). Alguns trabalhos estavam estruturados como estratégias de ensino 
baseadas em atividades, ou seja, não chegavam a ser projetos no sentido da ABP; outros 
estavam estruturados na forma de propostas disciplinares, cada proposta a ser desenvol-
vida e acompanhada por um professor, integrando conteúdos de componentes diferentes, 
mas com objetivos comuns.

Os referenciais teóricos adotados pelos professores nesses projetos, segundo seus rela-
tos, eram o livro texto ou um livro específico da disciplina, alguns livros paradidáticos, sites 
da internet, revistas, jornais, periódicos científicos ou não e catálogos de equipamentos em 
alguns casos. Cerca de 20% dos professores consultados mencionaram não seguir nenhum 
referencial teórico. Ao descrever a metodologia poucos descreveram as etapas de trabalho 
de uma forma alinhada às diretrizes que norteiam a pedagogia de projetos ou o uso da 
estratégia de resolução de problemas.

Ao descreverem o processo de avaliação, os professores mencionaram avaliar o desem-
penho do aluno, o comportamento, as habilidades no uso dos equipamentos, a coesão e 
coerência dos pensamentos e atitudes. Relacionaram entre os produtos considerados para 
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avaliação o relatório do projeto, exposição oral, portfólios do projeto e as pesquisas realiza-
das. Mencionaram também que a avaliação era efetuada através da utilização de softwares 
de gerenciamento, de fichas de auto-avaliação, pela observação, debate, atividades em gru-
po e desenvolvimento de diário de bordo, dentre outros instrumentos.

Durante as atividades de capacitação, os professores discutiram o planejamento de pro-
jetos de ensino (a serem desenvolvidos em suas escolas), a elaboração da questão nortea-
dora para os projetos, a forma e a necessidade de se avaliar os produtos e artefatos desde o 
início do processo, assim como as ferramentas que poderiam ser utilizadas para acompa-
nhar e controlar o processo ensino-aprendizagem.

Foi possível verificar que o modelo proposto tem contribuído para modificar a per-
cepção do professor sobre a forma de desenvolver projetos interdisciplinares na escola. A 
discussão e a reflexão realizadas no curso de capacitação docente promoveram o desenvol-
vimento do pensamento sistêmico, pois o professor passou a ter uma visão do conjunto e 
das partes que compõem a sua proposta de projeto, e de como proceder para acompanhar 
o desenvolvimento do projeto pelos alunos, sem encarar o planejamento como uma ação 
puramente formal.

Com relação aos resultados a serem previstos no planejamento do projeto, a princípio 
os professores relacionavam todas as competências ou habilidades, hábitos mentais e os 
padrões de conteúdos relativos ao tema proposto. Aos poucos perceberam a necessidade 
de identificar e selecionar apenas os que seriam desenvolvidos e avaliados no processo, de 
acordo com o princípio do modelo Comece com o fim em mente.

Em relação ao princípio Formule a questão norteadora, embora todos concordassem que 
o desenvolvimento de projetos propiciava o “aprender a aprender” por utilizar a estratégia 
de resolução de problemas, havia pouco entendimento do que é um problema e de quando 
uma questão para a qual não se conhece a resposta constitui um problema. Portanto, a 
definição da questão norteadora foi uma das dificuldades apresentadas pelos professores, 
pois todos tinham clareza do tema a ser trabalhado na proposta, porém a proposição do 
tema em forma de problema para os estudantes foi sentida como algo complexo pela 
maioria dos professores. Após muitas discussões, os professores elaboraram as questões 
norteadoras para os seus projetos de ensino. Cada questão compareceu como ponto de 
partida para o respectivo projeto, exibindo um caráter desafiador ou de situação-problema, 
tendo a meta de ampliar a capacidade reflexiva dos estudantes acerca da realidade que os 
cercava. Algumas das questões propostas pelos professores são reproduzidas a seguir:

•	 Como sistemas informatizados inadequados ou inexistentes na economia local de 
São Vicente podem afetar a qualidade no atendimento ao consumidor, acarretando 
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o consumo excessivo de papel e ausência de empregabilidade aos alunos do curso 
Técnico de Informática no município? 

•	 Qual a função da Escola?

•	 Qual a influência da mídia sobre o comportamento e a cultura?

•	 As idéias de preconceito e superioridade: porque estas idéias existem na socieda-
de atual?

•	 Como a informática e a globalização remodelam o nosso pensamento?

•	 Quais são os principais problemas sócio-ambientais da cidade de Cubatão? 

•	 Como as autoridades governamentais e os meios de comunicação poderiam contri-
buir para a solução desses problemas? 

•	 Que papel a sociedade desempenha nesse contexto?

•	 Qual o impacto do marketing ambiental nas exportações das indústrias alimentí-
cias de Marília? 

•	 Como orientar um comerciante a trabalhar de forma dinâmica, melhorando o 
atendimento, diminuindo custos e gerando mais produtividade? 

•	 Como detalhar o reaproveitamento alimentar envolvido na utilização de sobras 
e como esse aproveitamento pode ajudar na obtenção de uma natureza melhor e 
preservada para nossos filhos?

•	 Como o consumo de bebidas alcoólicas pelos alunos da escola reflete em seu com-
portamento na sala de aula?

•	 Como o óleo de cozinha pode contaminar as águas e o solo?

As principais mudanças verificadas nos professores que participaram desse trabalho 
foram quanto à forma de avaliar, usando principalmente os critérios de desempenho e de 
qualidade para os produtos definidos para o início, meio e fim do projeto. Eles perceberam 
que, ao definir critérios de desempenho, é possível avaliar a articulação dos conhecimentos 
prévios e aplicados com as habilidades e os hábitos mentais básicos desenvolvidos durante 
o projeto. Alguns instrumentos de avaliação foram desenvolvidos baseados no modelo 
de rubrica, que parte de critérios estabelecidos para cada aspecto do produto ou da tarefa 
avaliada. A elaboração de uma rubrica compreende o detalhamento dos três componentes 
mencionados a seguir: elementos: que são as dimensões ou os aspectos do produto ou das 
atividades a serem avaliados, escalas: que descrevem o nível de desempenho, e os critérios: 
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definidos pelo professor e de conhecimento dos alunos ou definidos junto com os estu-
dantes no processo [Davis et al. 2005; Markham et. al. 2008]. Um exemplo de rubrica é 
apresentado na próxima seção.

A diversificação dos instrumentos utilizados para gerenciar o processo foi outro aspecto 
que contribuiu para o trabalho de acompanhamento das ações desenvolvidas pelos estu-
dantes, pois o modelo do Instituto BIE oferece uma diversidade de ferramentas para este 
propósito [Markham et al, 2008], que foram discutidas e adaptadas pelos professores para 
suas experiências de ensino.

Ao término do projeto, os pesquisadores são de opinião de que a influência na prática 
pedagógica da metodologia de ABP, além de envolver toda a comunidade em torno de 
ações didático-pedagógicas, contribui, entre outros aspectos, para o aprender a aprender, 
ou seja, para o processo de aprendizagem contínua. Ressalte-se também que uma das prin-
cipais etapas com relação ao ensino por projetos é o planejamento das atividades que serão 
desenvolvidas ao longo de sua execução, e o modelo de ABP do Instituto BIE possibilita 
uma esquematização consistente das atividades previstas para o projeto.

4. Ferramenta para a Construção de Rubricas
Como se observou no final da seção 2, com vistas a facilitar a utilização das ferramentas 

propostas pelo modelo de ABP do Instituto BIE, a equipe de coordenação do projeto tem 
incentivado a implementação computacional de algumas destas ferramentas. No projeto 
aqui descrito, trabalhou-se na implementação de uma ferramenta para a construção de 
rubricas de avaliação [Markham et al., 2003]. 

Como observado anteriormente, uma das propostas defendidas pelo modelo é a uti-
lização de rubricas na avaliação. Trata-se de um instrumento de avaliação que pode ser 
utilizado como ferramenta de ensino, possibilitando ao aluno visualizar a aprendizagem 
e o desenvolvimento tanto de habilidades quanto do pensamento crítico [Roque et al., 
2004; Roque et al. 2006 apud Toyohara, 2010, Andrade, 2000 apud Toyohara, 2010]. Uma 
rubrica, como já se mencionou, é composta por elementos, escala e critérios. A tabela 1 
apresenta um exemplo de rubrica [Toyohara, 2010]:

A interface do sistema desenvolvido [Gouvêa, 2009] permite a seleção de rubricas pa-
drões (designados de roteiros de avaliação padrões em [Markham et al., 2008]), conforme 
ilustrado na figura 2. Observe-se que o usuário tem a opção de personalizar os critérios 
de acordo, para as peculiaridades do projeto que está propondo, ou de utilizar os critérios 
como predefinidos pelo modelo.
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Não obstante os roteiros de avaliação (rubricas) padronizados(as), o sistema permite 
que o usuário construa suas próprias rubricas. Esta elaboração se inicia com a definição 
dos indicadores de nível de desempenho, ou seja, com o cadastro de uma escala, utilizan-
do-se de um formulário contendo os campos mostrados na figura 3. Além da escala, a 
elaboração da rubrica envolve a definição dos seus elementos (dimensões a serem avalia-
das) e dos critérios para cada combinação (elemento, valor da escala). Para a especificação 
destes componentes, o usuário deverá utilizar um formulário incluindo campos como os 
mostrados na figura 4.

Tabela 1 – Exemplo de rubrica para se trabalhar a partir de um texto

Figura 2: Rubricas padrões do modelo do BIE
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Figura 3: Cadastro de uma escala para uma rubrica

Figura 4: Exemplo de interface para cadastro dos elementos e critérios de uma rubrica

Cumpre observar que a implementação atual corresponde de fato a um protótipo do 
ambiente, não podendo ainda ser disponibilizada para utilização de forma generalizada. 
Note-se também que se optou por construir interfaces web estruturadas na forma de 
páginas web dinâmicas, permitindo a conexão a um gerenciador de banco de dados para 
armazenamento das informações. Todos os softwares utilizados são de domínio público 
(softwares livres). 

Não obstante a descrição anterior ter focado a construção de rubricas, o sistema desen-
volvido permite também se trabalhar com outras ferramentas propostas pelo método do 
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Instituto BIE, como, por exemplo, “planilhas de notas” e “diários de aprendizagem”. Note-
-se por final que, concluído o cadastro de uma rubrica, todas as informações fornecidas são 
armazenadas no banco de dados do projeto, podendo ser reutilizadas em outros projetos.

5. Conclusões e Comentários
O modelo de ABP do Instituto BIE tem sido utilizado já há vários anos em diversos 

projetos desenvolvidos no Campus da Unesp de Guaratinguetá. Um fator que contribui 
para a sua “boa aceitação” pelos professores é o seu aspecto prático, que permite a compre-
ensão das idéias básicas que o compõem, bem como o seu emprego de uma forma relativa-
mente direta no planejamento de projetos a serem desenvolvidos pelos alunos. O modelo 
oferece um amplo conjunto de ferramentas e uma diversidade de exemplos em seu Banco 
de Idéias [Markham et al, 2008], que podem ser discutidas e adaptadas pelos professores 
para suas experiências de ensino.

Não obstante, da experiência deste e de outros projetos, verifica-se que a familiarização 
com os conceitos e ferramentas do modelo deve ser considerada como parte integrante de 
um processo dinâmico, que deve compreender atividades de capacitação para os professo-
res e de acompanhamento das ações deles em suas escolas, aplicando os conceitos traba-
lhados nas capacitações. Também não se pode esperar que um professor domine o método 
em sua totalidade – incluindo todas as ferramentas e conceitos, a partir de sua participação 
no desenvolvimento de uma proposta como a que aqui se descreve, tendo em conta, prin-
cipalmente, as restrições de tempo para a sua execução. Ou seja, é preciso deixar claro para 
o professor que a sua participação no projeto possibilita apenas um primeiro contato com 
as idéias básicas do modelo, e que existe ainda todo um (longo) caminho a percorrer, se o 
objetivo for uma efetiva integração do modelo a sua prática pedagógica. 

Como observado na etapa anterior do projeto, os professores, em geral, apresentam 
dificuldades com relação à utilização (preenchimento) das ferramentas (formulários) pro-
vidas pelo modelo, em especial com respeito às conexões implícitas existentes entre eles, 
principalmente quando estão iniciando o uso do método. Com relação a este aspecto, 
pôde-se observar que a utilização de sistemas computacionais – correspondentes a imple-
mentações de ferramentas do modelo, contribui para que os professores se familiarizem 
mais facilmente com o método [Sena et al., 2009]. Neste contexto, ênfase foi dada nesta 
etapa do projeto à implementação de ferramentas de gerenciamento e de avaliação. 

Uma das ferramentas implementadas possibilita a elaboração de rubricas, para avaliação 
dos produtos esperados de um projeto. Com relação à avaliação por rubricas, observou-se, 
inicialmente, certa resistência por parte dos professores no que se refere a sua utilização, 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
M

elho
ria d

o
 Pro

cesso
 d

e A
p

ro
p

riação
 d

o
 C

o
nhecim

ento
...

407

em parte devido às dificuldades para a sua elaboração. No entanto, após começarem a 
elaborar suas rubricas, os professores puderam perceber os seus benefícios, em termos de 
melhoria do processo de ensino-aprendizagem e passaram a defender o seu uso. Em reu-
niões posteriores à introdução desta ferramenta, vários professores relataram experiências 
positivas relacionadas ao seu uso no desenvolvimento de projetos em suas escolas.

Como comentário final, a equipe de pesquisadores do projeto pôde observar, a partir 
do desenvolvimento da proposta, que a influência na prática pedagógica da metodologia 
de ABP, além de envolver toda a comunidade em torno de ações didático-pedagógicas, 
contribui, entre outros aspectos, para o processo de aprendizagem contínua. Foi possível 
também verificar, nesta etapa do projeto, a importância da utilização de ferramentas de 
gerenciamento e de avaliação no desenvolvimento de projetos de ensino. Neste sentido o 
modelo de ABP do Instituto BIE provê mecanismos que possibilitam uma esquematiza-
ção consistente das atividades de gerenciamento e avaliação de um projeto.
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Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas/UNESP/Ibilce. 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo relatar as experiências vividas no 
projeto: “Vem ser: a dinâmica da aula e o movimento do pensamento” vin-
culado ao projeto do Núcleo de ensino, realizado no colégio ALAR-
ME (associação lar de menores), com uma sala do ensino fundamental 
em São José do Rio Preto. As aulas trabalhadas nesse projeto visavam 
desenvolver conteúdos relacionados à Educação Ambiental. O projeto 
consiste em aplicar uma metodologia de ensino baseada na Lógica Dia-
lética: a Metodologia da Mediação Dialética (M.M.D.), elaborada pela 
Profa. Dra. Maria Eliza Brefere Arnoni, coordenadora deste projeto.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Dialética; Metodologia da Mediação Dialética.

Introdução (Breve Histórico)
O modo de produção vigente na sociedade capitalista em que vivemos está baseado na 

fragmentação4 do trabalho e das relações sociais e, o sistema de ensino atual, como reflexo 

1  Estagiária do Programa Núcleo de Ensino, com bolsa PROGRAD;

2  Estagiária do Programa Núcleo de Ensino, com bolsa PROGRAD;

3   Coordenadora do Projeto Núcleo de Ensino “Vem Ser: a dinâmica da aula e o movimento do pensamento”

4  Fragmentação é o tomar a parte do ambiente natural e humano social (fragmento) como se estivesse tratando do 

todo, ignorando que ambos se completam (parte e todo): um não existe sem o outro.
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desta situação, expressa um produto das necessidades do capital. Deste modo, histori-
camente, o cenário educacional brasileiro nos remete a uma crise de ordem econômica, 
social, cultural e política, que convalida a cisão entre ricos e pobres: uma mínima parcela 
da sociedade recebe educação de qualidade, reproduzindo, assim, as relações de poder 
(burguesia e proletariado). 

Neste contexto, observamos como reflexos do modo de produção na educação escolar: 
(a) a desarticulação das disciplinas na organização curricular e (b) o fracionamento dos 
conteúdos dos livros didáticos, assegurado pela implantação do plano nacional do livro 
didático (PNLD). Ambos, como política educacional, dificultam e inviabilizam que o 
professor compreenda a aula como totalidade, uma vez que promulgam uma concepção 
fragmentada  do mundo.  Segundo KOSIK (1976):

[...] totalidade não significa todos os fatos. Totalidade significa: realidade 

como um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qual-

quer (classes de fatos, conjuntos de fatos) pode vir a ser racionalmente 

compreendido. Acumular todos os fatos não significa ainda conhecer a 

realidade; e todos os fatos (reunidos em seu conjunto) não constituem, 

ainda, a totalidade. (p. 35 e 36)

Quando não entendemos este conceito de totalidade, tomamos a parte como o todo e, 
portanto, temos uma concepção de mundo fragmentada.  Para Arnoni (2007), 

Na lógica dialética, o todo e as partes não são fixos, estão em movimento. 

Eles se modificam de acordo com as relações que estabelecem entre si. 

Estas relações são de tensão porque expressam a negação mútua entre eles 

que são opostos e, por isto, ao mesmo tempo, em que se negam se comple-

tam (2ª lei da dialética). Como eles não são fixos e se negam, o todo, para 

se afirmar como todo, não admite a autonomia da parte. A parte por sua 

vez, tenta se afirmar como autônoma em relação ao todo, ou seja, tenta 

ser um todo. Como o todo não admite a autonomia da parte, ele reclama 

a parte que dele foi extraída. A parte, por outro lado, para ser autôno-

ma, precisa admitir o todo em relação ao qual ela reclama autonomia. 

Como a totalidade sonhada pelo todo é impossível, por causa da parte, 
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e a autonomia da parte refere-se ao todo, ambos se completam: um não 

existe sem o outro. 

Portanto, as fragmentações do currículo e dos conteúdos apresentados pelos livros 
didáticos, como tantas outras, mascaram e ocultam a concepção de aula como totalidade 
dinâmica. E, assim, o contexto escolar fica impregnado de ideologias pautadas na socie-
dade do individualismo e do consumismo, voltadas para o mercado de trabalho, levando 
a escola brasileira a oferecer uma formação unilateral que visa apenas a formação do 
homem para desenvolver atividades únicas e específicas, como instrumento de produção 
(MANACORDA, 1991). 

Com isso, o professor torna-se um instrumento passivo do Estado, sem autonomia 
profissional, tornando-se um “dador” de aula. Deste modo, o professor não desenvolve 
sua função de ensinar aos alunos o conhecimento historicamente produzindo – levando 
em conta a realidade destes - e de desenvolver o espírito crítico de cada um para que, ao 
compreenderem as contradições da totalidade do mundo, possam intervir nestas relações. 

O breve histórico aponta para duas dimensões distintas e articuladas que as teorias 
críticas promovem na educação escolar: (a) a interpretação do cenário educacional e (b) 
transformação da realidade, como forma de superar a mera interpretação. 

Normalmente, no cenário educacional há supremacia da interpretação crítica, como 
informa Duarte (1999, apud ARNONI, 2008)

A corrente educacional apresentada pela Pedagogia Histórico-Crítica 

exige propostas pedagógicas concretas, viáveis e coerentes com o objetivo 

de contribuir, através da especificidade da prática pedagógica, para o 

processo de superação das relações sociais de dominação.  As teorias edu-

cacionais críticas precisam passar da crítica à ação, da teoria à prática 

fazendo com que fossem se multiplicando os clamores no sentido de que 

essa concepção pedagógica se desenvolvesse de modo a exercer um influxo 

mais direto sobre a prática específica dos professores na sala de aula.

Alerta o autor que o desafio pedagógico consiste na elaboração de um corpo teórico 
que possibilite aos educadores a realização de análises críticas historicizadoras daqui-
lo que caracteriza a própria especificidade do objeto da Pedagogia, isto é, o processo 
educativo.
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Podemos concluir, assim, que para provocar transformações na realidade educacional 
é necessário superar a interpretação crítica, ou seja, é necessário que pesquisadores inves-
tiguem a operacionalização dos fundamentos teóricos na prática. E, é, justamente, nes-
ta perspectiva que este trabalho se desenvolve, pautado na Metodologia da Mediação 
Dialética (ARNONI, 2007.), uma proposição metodológica que objetiva a aplicação das 
categorias dialéticas no trabalho pedagógico, tendo como fundamentos críticos, a lógica 
dialética (materialismo histórico).  e a ontologia do ser social. 

2. A Lógica Dialética Como Fundamento Teórico 
e Metodológico da Aula 

É no domínio da lógica enquanto instância na qual se estuda e se es-

trutura o funcionamento dos processos por meio dos quais as idéias se 

relacionam umas às outras, os dois hemisférios, o objetivo e o subjetivo, 

do processo do conhecimento, sob a forma da unidade de pensamento e 

ação. (ARNONI, 2007, p. 45). 

Partindo da realidade educacional, a Metodologia da Medicação Dialética (M.M.D.) 
fundamentada na lógica dialética, se opõe aos procedimentos escolares que se pautam na 
“decoreba”. Ao contrário do que está posto, esta nova proposta colabora para a formação 
de sujeitos omnilaterais, ou seja, uma metodologia que explicita para o aluno a contradição 
entre seu conhecimento historicamente produzido, para que ele possa, com a intervenção 
do professor, superar seu plano do imediato, compreendendo as relações totalitárias do 
mundo, enxergando-se como sujeito social, participativo e construtor da realidade e da 
história. Com esta metodologia, o professor sai da condição passiva em que foi submetida 
pelo Estado e torna-se um profissional da educação escolar capaz de transformar concei-
tos produzidos pelas diferentes áreas do conhecimento em conceitos de ensino (conteúdos 
de ensino), entende-se a importância de se estudar (pesquisar) tanto o conceito que será 
desenvolvido em sala de aula, como a forma de desenvolvê-lo, e de não se basear apenas 
nos livros didáticos. 

Esta metodologia oferece subsídios ao professor (processo de ensino) e ao aluno (pro-
cesso de aprendizagem), por centrar-se na relação existente entre eles e, assim, rompe com 
as barreiras do ensino fragmentado que promove o fracasso escolar do aluno. 

Acreditamos que a aula é o locus formador da escola, e por isso deve ser cuidadosamente 
estudada e compreendida, pois, juntamente, com outros fatores sócio-econômicos cultu-
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rais de diversas ordens, ela tem responsabilidade na formação dos alunos. 

Por este motivo, acreditamos na importância deste estudo que fornece elementos teó-
ricos e práticos aos profissionais docentes para sua prática de sala de aula.

3. Procedimento Metodológico Para Compreender 
as Etapas da Aula

Pensar a aula é, inicialmente, compreende-la no contexto da sociedade, 

tomando-a como totalidade dinâmica. Nessa concepção, entender a aula 

é rever sua inserção histórico-social e as relações que a determinam e, 

em especial, sua possibilidades de influenciar as relações sociais visando 

transformá-las. (ARNONI, 2007, p. 121).

A partir dos estudos da realidade educacional, e sabendo da situação do ensino hoje, 
utilizamos a Metodologia da Mediação Dialética (M.M.D.), para a organização dos con-
ceitos, e como uma opção de fundamentação teórica.

ARNONI (2003), por intermédio da Metodologia da Mediação Dialética, apresenta 
uma nova organização do processo de ensino e de aprendizagem. Essa metodologia é uma 
proposta teórico-metodológica que se fundamenta na mediação dialética, um pressuposto 
filosófico, e centra-se na problematização de situações capazes de gerar contradições entre 
o ponto de partida (plano do imediato) e o de chegada (plano do mediato) do processo 
educativo e, por intermédio dessa problematização, provocar a superação do imediato no 
mediato pretendido, possibilitando, assim, a elaboração de sínteses pelo aluno, entendidas 
como saber aprendido. Em um esforço teórico de compreensão das etapas dessa Metodo-
logia e da articulação dessas etapas nos processos e ensinar e de aprender, ela é apresentada 
em quatro etapas ou momentos pedagógicos, denominados de:	Resgatando, Problemati-
zando, Sistematizando e Produzindo.

A mediação implica uma relação dialética que tem como elementos constitutivos o 
movimento, a contradição e a superação. É uma categoria filosófica que aceita a idéia de 
processo pautado nas concepções de força e de movimento, que só adquirem pleno sen-
tido no devir. A força somente tem realidade por meio do seu outro, seu oposto, e o devir 
encerra o movimento e a contradição inerentes à superação. 

Para Arnoni (2003), o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação da aula, informa-
dos pelos pressupostos da perspectiva da Metodologia da Mediação Dialética, são etapas, 
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distintas e articuladas que centram-se na contradição entre os planos do imediato e do 
mediato, e se desenvolvem de forma	progressiva.		Este	desenvolvimento	progressivo	do 
trabalho pedagógico do professor	ocorre, quando o professor, considerar como ponto de 
chegada, a compreensão histórica do conceito (plano do mediato), e, como ponto de parti-
da, o conhecimento que o aluno traz sobre o conceito que será ensinado (plano imediato). 

Assim, para planejar a aula, segundo a “Metodologia da Mediação Dialética”, torna-se 
necessário resgatar (Resgatando e Registrando), a priori, o conhecimento do aluno (ponto 
de partida) que o professor pretende que ele a supere, na perspectiva do mediato. So-
mente assim, torna-se possível elaborar a problematização, uma situação de ensino capaz 
de explicitar, para o próprio aluno, a contradição entre seu plano do imediato e plano do 
mediato pretendido. A questão-problema permite a sistematização pelo desenvolvimento 
de informações conceituais, possibilitando, ao aluno, a superação e a elaboração de sínteses 
conceituais, o aprendido. E, para verificar os níveis de relações estabelecidas pelo aluno, 
no produzindo, ele apresenta as sínteses que elaborou, a avaliação do processo vivenciado. 

Para esclarecer esta concepção metodológica de aula discutiremos suas  principais eta-
pas, a saber: a) O planejamento, b) O desenvolvimento, c) O re-olhar a aula, avaliação. 

3.1. Planejamento: 

A.	Seleção	dos	fundamentos	teóricos de	duas	áreas	de	conhecimento:	a) A área de 
atuação do professor (disciplina); b) a área pedagógica, neste caso, os fundamentos fi-
losóficos da lógica dialética que se expressam na “Metodologia da Mediação dialética” 
(M.M.D.), composta de quatro etapas distintas e articuladas, que devem ser trabalhadas 
de forma progressiva:

I)	Resgatando: em que são resgatadas as representações primeiras e primárias do 
sujeito em relação ao conceito em estudo. Nesse contexto, o sujeito entra em con-
tato com o objeto de estudo, registra suas interpretações e explicita o campo de 
significação, em relação ao conceito trabalhado. As elaborações geradas nessa etapa 
caracterizam aspectos do plano imediato, considerado como Ponto	de	partida dos 
processos de ensino e de aprendizagem. 

II)	Problematizando: o questionamento de aspectos das representações (plano do 
imediato) na perspectiva do plano mediato pretendido. Pela problematização, expli-
cita-se a contradição entre os planos imediato e mediato. Assim, a problematização, 
por articular a negação recíproca dos dois termos da relação pedagógica, indica a 
necessidade da superação. 
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III)	Sistematizando: a retomada da questão-problema e o desenvolvimento das 
informações conceituais possibilitam, ao aluno, a compreensão do conceito, por su-
peração, e a elaboração de sínteses. Isto permite que o imediato seja superado no 
mediato, sem que o primeiro seja anulado ou suprimido pelo segundo; ao contrário, 
o imediato está presente no mediato. É uma ação propiciada pela problematização 
que gera a síntese.

IV)	Produzindo: com a expressão da síntese do trabalho educativo. Essa síntese 
representa o ponto de chegada do trabalho educativo e constitui a expressão do 
plano mediato em relação ao do ponto de partida da ação ensinativa, constituindo, 
também, em um novo ponto de partida. Por ter propriedades diferentes  do ponto 
de partida (Resgatando), o ciclo não se fecha e, por permanecer aberto, cria possi-
bilidades para que novos ciclos se iniciem na perspectiva da mediação. É o ponto 
de chegada, provisório, que se torna, imediatamente, um novo ponto de partida. 
(ARNONI, 2007). 

B.	Estudo	do	conceito	na	perspectiva	da	M.M.D., buscando suas relações históricas, 
internas ao próprio conceito e deste com os demais de sua área e com o mundo (totalidade). 

C.	Organização	metodológica	do	conceito, transformação do conceito em conteúdo 
de ensino (conteúdo de ensino): Planejar as etapas da M.M.D. – (a) Resgatando; (b) Pro-
blematizando; (c) Sistematizando; (d) Produzindo, de forma progressiva, isto é, os dados 
obtidos em uma das etapas são subsídios para o planejamento da seguinte. 

D.	Elaboração	progressiva	do	plano	da	aula, segundo a “M.M.D.”, ou seja, registrar a 
proposta do trabalho para ser aplicado em sala de aula, elaborada no planejamento.

3.2. Desenvolvimento: explicitando, nesta prática educativa, o desenvolvimento 
da aula é o momento da operacionalização da “Metodologia da Mediação Dialética”, a 
aplicação da “M.M.D.” em sala de aula, que assim como o planejamento, é norteada por 
quatro momentos distintos, a saber: (a) Resgatando;	(b)	Problematizando;	(c)	Sistema-
tizando;	(d)	Produzindo.

3.3. Avaliação: 

Avaliar é [re]olhar e analisar a aula como prática educativa. Assim, esta 

etapa centra-se na retomada da prática educativa, em especial, na ope-

racionalização da MMD e no desenvolvimento do conteúdo de ensino. 

(ARNONI, 2007, p. 160).
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É com a “avaliação” que  a metodologia finaliza-se.  Este último momento tem como 
objetivo nos mostrar a produção dos alunos. É a partir dessa produção (o “produzindo”, de 
acordo com a MMD) que será possível analisar o que o aluno aprendeu na aula, através da 
sua expressão.  Na Metodologia da Mediação dialética, entende-se a avaliação, também, 
como um processo importante da aula, totalmente vinculado ao que foi desenvolvido du-
rante toda a aula. 

[...] A produtividade dessa proposta de avaliação que propõe ao aluno 

e ao professor a comparação entre as produções iniciais (“resgatando/re-

gistrando”) e as finais (“produzindo”) envolve dois aspectos: (a) possibi-

litar que o aluno tenha consciência de seu processo de compreensão e de 

elaboração de sínteses cognitivas (aprendizagem); (b) evidenciar para o 

professor os aspectos conceituais que necessitam de uma nova intervenção. 

(ARNONI, 2007, p. 160).

4. Aplicação da Metodologia da Mediação Dialética: 
Projeto “Vem Ser: a dinâmica da aula e o movimento do pensamento”

Apresentamos, a seguir, dados do Projeto “Vem Ser: a dinâmica da aula e o movimento 
do pensamento” e o relato de uma de suas aulas, “Uso da água: uma conscientização indi-
vidual ou social?”

4.1. Introdução

Nosso relato envolve o Projeto: “VEM SER: A DINÂMICA DA AULA E O MO-
VIMENTO DO PENSAMENTO”. Para o desenvolvimento deste Projeto, selecionou-
-se como parceria o Colégio	ALARME	de	São	José	do	Rio	Preto,	Ensino	Fundamen-
tal	–	Mantenedora	Associação	Lar	de	Menores,	ALARME,	entidade	Beneficente	de	
Assistência	Social.

A escolha desta Instituição de ensino baseou-se, principalmente, no atendimento que 
ela presta à comunidade econômica e socialmente desfavorecida, com o objetivo de romper 
com essa manutenção de educação de qualidade apenas para as classes mais favorecidas. 

O colégio ALARME já havia participado como parceiro de projetos do Núcleo de 
Ensino, como: “Hora	da	Ciência” (2003) E “Hora	da	Ciência:	uma	abordagem	inter-
disciplinar	da	temática	ambiental”	(2004),	mostrando-se	efetiva	na	sua	participação.	
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A área escolhida para trabalharmos a metodologia de ensino proposta (M.M.D.) foi: 
Educação Ambiental. A relevância desse trabalho consiste, também, em despertar o gosto e 
o interesse dos alunos pelo saber, em especial, pelos estudos relacionados à Educação Am-
biental, tão comentado atualmente, é também uma questão educacional que é questionado, 
inclusive pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, como crise civilizatória ou ambiental. 

Os PCNS consideram que aquilo a que se assiste, no século XX, não só é 

uma crise ambiental mas uma crise civilizatória. E que a superação dos 

problemas exigirá mudanças profundas na concepção de mundo, de na-

tureza, de poder, de bem-estar, tendo por base novos valores individuais 

ou sociais. Faz parte dessa nova visão de mundo a percepção de que o 

homem não é o centro da natureza. (BRASIL, 1996, p. 22).   

Acreditamos que pesquisar estes conceitos e desenvolvê-los em sala de aula, é funda-
mental para a formação de um indivíduo que possa compreender a diversidade de relações 
que determinam as condições ambientais, ou ainda, a sua degradação, explicitada pela 
crise civilizatória posta que engloba as questões políticas, econômicas e sociais, a qual o 
capitalismo camuflou e, assim, torna impossível o sistema educacional vigente enxergá-la. 

De acordo com lei n° 9.795/99, o conceito Educação Ambiental é apresentado da se-
guinte maneira:

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimen-

tos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade 

de vida e sua sustentabilidade.

Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente 

da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e 

não-formal... (LEI 9.795/99).

A partir do que está posto na lei, trabalhamos o conceito de Educação Ambiental não 
apenas para que o indivíduo tenha a consciência e conhecimento sobre o meio ambiente 
e sua preservação e conservação, mas também, a construção de valores sociais, atitudes e 
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pensamentos que o faça entender e enxergar através do processo educativo, que a trans-
formação do mundo depende de todos os indivíduos dentro de um contexto econômico, 
social e cultual que colabore para este fato.

4.2. Objetivos

Gerais:	

•	 Compreender o processo de ensino, o de aprendizagem e a relação dialética en-
tre eles, em situação de aula, na perspectiva da metodologia da mediação dialéti-
ca (M.M.D.), segundo a categoria básica de trabalho pedagógico, a organização 
metodológica do  conceito em conteúdo de ensino, segundo a lógica dialética e a 
ontologia do ser social;

•	 Ir no encalço da luta por uma sociedade justa.

Específicos:

Em relação ao trabalho pedagógico do estagiando:

•	 Selecionar os fundamentos teóricos para o trabalho pedagógico, o conceito a ser 
trabalhado e a forma de trabalhá-lo em situação de aula;

•	 Aplicar a M.M.D. baseada na lógica dialética e na ontologia do ser social;

•	 Desenvolver as etapas de aula segundo a M.M.D.;

•	 Organizar metodologicamente o conceito da aula de conhecimento na perspectiva 
da totalidade, como uma unidade na diversidade evitando sua fragmentação;

•	 Elaborar o plano do mediato (professor), como ponto de chegada pretendido pelo 
trabalho pedagógico e o parâmetro de avaliação deste;

•	 Investigar o imediato (aluno), como ponto de partida do trabalho pedagógico, que 
será superado pelo mediato;

•	 Proporcionar a reflexão sobre poluição do solo, a importância de investimentos em 
aterros sanitários, seu valor e importância dentro da sociedade e para sua própria 
vida;

•	 Potencializar a aprendizagem dos alunos numa perspectiva espiral.

Em relação ao aluno:

•	 Vivenciar as etapas de M.M.D. para a compreensão do conceito estudado;
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•	 Superar o conhecimento fragmentado (plano imediato) na direção de uma leitura de 
mundo articulada (mediato);

•	 Ter consciência de sua capacidade de aprender

4.3. Opção pelos fundamentos teóricos e metodológicos

1°	momento	-	ponto	de	chegada	(plano mediato): compreensão da relação dialética 
entre ensino e aprendizagem, em situação de aula, por intermédio da M.M.D. que se 
pauta na categoria básica do trabalho pedagógico, a organização metodológica do conceito em 
conteúdo de ensino, fundamentada nos pressupostos da lógica dialética.

2°	momento	–	Proposição	Metodológica	das	etapas	da	M.M.D:	

a.	 Investigação	do	ponto	de	partida pela análise dos dados coletados junto aos alunos, 
o regatando (plano imediato); 

b.	 	Comparação	dos	dados	obtidos	no	ponto	de	partida, o resgatando (plano ime-
diato), com o conceito pretendido como ponto	de	chegada (Plano mediato) para 
compreender a contradição entre ambos e transformá-la em uma problematização; 

c.	 Utilização	dos	dados	do	resgatando para organizar o problematizando, o sistema-
tizando, e o produzindo; 

d.	 Organização	da proposta de cada uma das etapas da M.M.D. dos dados coletados 
juntos aos alunos na etapa anterior;

4.4.  Relato da aula - Uso da água: uma conscientização individual 
ou social?”

4.4.1.	Introdução

Esta aula foi realizada com alunos do quinto ano (antiga quarta série) do ensino fun-
damental do colégio ALARME, parceira do Projeto, segundo a proposta da Metodologia 
da Mediação Dialética, que tem como finalidade organizar o processo de ensino e apren-
dizagem, fundamentada na Lógica Dialética e na Ontologia do Ser Social.

4.4.2.	Objetivos

•	 Transformar os conceitos (o que é água, qual sua importância, dimensão de ações 
individuais e sociais em conteúdo de ensino); 

•	 Determinar o ponto de partida (o que os alunos sabem de água) e o ponto de che-
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gada, ou seja, o saber mediato (o entendimento do que é água, seu desperdício e as 
dimensões social e individual deste. Entendimento este, que abrange os aspectos 
culturais, sociais e econômicos); 

•	 Proporcionar a reflexão sobre o desperdício, a importância de grandes empresas in-
vestirem em ações que evitem o desperdício; seu valor e importância dentro da 
sociedade e para sua própria vida;

•	 objetivar que o aluno compreenda o valor da aula fora do contexto escolar; 

•	 Possibilitar que o aluno perceba e compreenda que seus saberes iniciais podem ser 
superados pela elaboração de novas idéias, mais articuladas e complexas. 

4.4.3.	Conteúdo

A água, o desperdício individual, social e suas relações com o ambiente natural e hu-
mano-social.

4.4.4.	Metodologia	de	Ensino: Proposição metodológica da Metodologia da Media-
ção Dialética. 

4.4.4.	Desenvolvimento	ds	etapas	da	M.M.D.	–	a	aula	

1ª.	etapa	Resgatando:	resgate do saber do aluno fazendo duas perguntas iniciais: “Qual 
a importância da água?” e “Como utilizam a água em seu cotidiano?”. 

Neste momento da aula, as crianças remeteram as respostas sobre a água somente no 
lazer a nos afazeres domésticos. Elas não dimensionam o elemento social (totalidade-
-todo) e sim, o individual (fragmento-parte).  

2ª.	etapa	Problematizando:	de posse dos dados do Resgatando, a concepção exclusi-
vamente individual para expor contradições necessárias e fazer com que os alunos refle-
tiam sobre o que responderam, mostraremos o vídeo “chuá-chuágua” da TV cultura, onde lá 
mostra o uso e desperdício tanto individual como social da água. Colocando em seguida 
as seguintes questões-problemas: “Há coisas que vocês responderam que apareceram no vídeo? 
O quê?” e “Há coisas que vocês não responderam e apareceram no vídeo? O quê?”, para que desta 
forma os alunos possam perceber e entender que as suas respostas iniciais a respeito da 
água, não são completas e suficientes para que possam saber a fundo sobre o assunto. 

No problematizando, as crianças responderam que “sim” para as duas perguntas. Isso 
indica que eles perceberam a contradição entre as duas situações – suas idéias iniciais e 
suas idéias apresentadas no filme, pois, na segunda pergunta, disseram que não haviam 
colocado o desperdício das indústrias e da agricultura-. 
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3ª.	etapa	Sistematizando:	para discutir as contradições do que o aluno respondeu (sa-
ber inicial) e do que o professor irá problematizar, iremos transpor aos alunos o conceito 
científico em conteúdo de ensino sobre: água, ações individuais e sociais, a conscientização 
e comparação entre o desperdício individual e social ressaltando suas dimensões. Aqui, há 
a sistematização do conhecimento, onde o aluno aprende e enxerga o saber mediato. Há a 
superação do conhecimento imediato sobre o mediato. 

Para as crianças, este foi um tema que abrangeu conteúdos que antes elas não tinham 
contato. Percebemos uma superação com relação aos conhecimentos iniciais sobre a água.

4ª.	etapa	Produzindo:	o objetivo final desta aula, é fazer com que os alunos entendam 
que não são somente as ações individuais que colocariam fim no desperdício da água, mas 
também as ações sociais e econômicas. Para ver se nosso objetivo foi contemplado, pedi-
remos que eles desenhem mais sobre a água e sobre ações que evitariam seu desperdício, 
agora que já sabem mais sobre ela.

Ao solicitarmos que os alunos realizassem uma atividade final sobre o assunto minis-
trado, os não encontraram dificuldade para elaborar os desenhos e enfatizaram, em sua 
maioria, a conscientização para uma ação social.

4.4.5.	Avaliação	da	aula

 Podemos concluir, ao final da experiência relatada, que a proposta metodológica 
apresentada neste artigo (Metodologia da Mediação Dialética), foi um instrumento ino-
vador que nos possibilitou na situação aula, planejá-la de uma maneira que o professor 
opte por uma fundamentação teórica e filosófica que consiga transformar a ciência de 
referência em conteúdo de ensino, compreendo a importância de saber o que está sendo 
desenvolvido e construído em sala de aula.

 Pudemos entender que no decorrer desta experiência, com esta metodologia, que 
a primeira etapa da aula, ou seja, o resgatando, nos permite saber o que o aluno traz a 
respeito do que pretendemos ensinar, e que este saber inicial constituído no plano do 
imediato, nunca pode ser considerado errado, ao contrário, ele é uma parte importante que 
determinará o restante do processo que será desenvolvido na aula. Sem ele, é impossível o 
professor atingir o objetivo final de sua aula, pois o processo passa a ser somente de ensino 
e não de relação de ensino e aprendizagem, tanto valorizada pela M.M.D. 

5. Conclusões: Projeto e Aula
Ao término deste Projeto, consideramos que a oportunidade que trabalhamos no Pro-

jeto do Núcleo de Ensino vinculado à Instituição ALARME, foi de extrema importância 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

424
C

ap.2 • C
onceitos e M

etodologias de Ensino e A
prendizagem

para nossa formação acadêmica. Trabalhar em tal Projeto, estando vinculado à UNESP e 
com a orientação de um docente preparado para nos orientar a desenvolver um trabalho 
de qualidade, nos permite uma maior experiência de aprendizado e compreensão teórica 
do que é estudado. 

Durante todo o ano de 2008, foi possível observar, no contato com os alunos, o desen-
volvimento e interesse dos alunos com relação ao conteúdo que trabalhamos. No início 
do projeto, notamos uma resistência dos alunos com relação à solicitação de atividades e 
na atenção às aulas. Com o tempo, e nosso esforço e não desistir da metodologia, as ati-
tudes dos alunos com relação às aulas, mudaram. Notamos então, que eles se mostravam 
mais atentos e maduros e percebiam que eram capazes de superar o conhecimento que 
traziam inicialmente. 

A partir deste momento, nós, estagiárias, passamos a perceber que esta metodologia 
supera os aspectos de ensino e aprendizagem (aluno-professor), pois a relação que se con-
solidou entre nós, alunos e professores, confirmou a teoria na qual se baseia a M.M.D. 
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Modelos Concretos no Ensino de Geometria:

Análise da Aprendizagem

Rita de Cássia Pavani Lamas

Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas de São José do Rio Preto  

rita@ibilce.unesp.br

Resumo: Durante o ano de 2009 foi desenvolvido o projeto do Núcleo 
de Ensino da UNESP, Modelos Concretos de Geometria no Ensino 
Fundamental, na Escola Municipal Paul Percy Harris de São José 
do Rio Preto. Neste trabalho serão apresentados os resultados da 
aprendizagem dos alunos relacionada com os tópicos específicos de 
geometria no desenvolvimento deste projeto. 

Palavras-chave: aprendizagem, modelos concretos, ensino de geometria, atividades 
experimentais

1. Introdução
O projeto do Núcleo de Ensino da UNESP, Modelos Concretos de Geometria no En-

sino Fundamental, coordenado pela Profa. Dra. Rita de Cássia Pavani Lamas do Instituto 
de Biociências, Letras e Ciências Exatas de São José do Rio Preto, foi desenvolvido duran-
te o ano de 2009, na Escola Municipal Paul Percy Harris desta cidade e teve por objetivos 
a aplicação da metodologia e a análise da aprendizagem dos alunos no desenvolvimento 
do projeto, os quais são  descritos a seguir.

A colaboração dos estagiários bolsistas do projeto e dos professores de matemática da 
Escola Municipal Paul Percy Harris, em especial, das Professoras Maristela Albertoni 
Lisboa e Creusa Vicente dos Santos foi fundamental na aplicação da metodologia e na 
obtenção dos dados para a análise da aprendizagem.

Os resultados preliminares correspondentes a 8ª série A integram o trabalho do Con-
gresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional, Atividades Experimentais no 
Ensino de Geometria: Análise de Resultados, apresentado em setembro de 2010.

2. Metodologia
A metodologia foi baseada na construção e utilização de modelos concretos durante 
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as aulas de geometria na escola Paul Percy Harris. Para isso, foram propostas atividades 
experimentais com o objetivo de estimular a criatividade dos alunos, a intuição e dedução 
das propriedades geométricas. Tais atividades foram desenvolvidas pelo grupo (bolsistas 
do núcleo e coordenadora) juntamente com as professoras da disciplina. 

Durante os dois primeiros meses os bolsistas estudaram trabalhos anteriores resultan-
tes dos projetos  do Núcleo de Ensino coordenados pela autora deste trabalho, entre os 
quais citamos, Lamas et al (2006) e Lamas et aL (2007), com apresentação de seminários 
semanais para o grupo relacionando os materiais dos trabalhos estudados e o conteúdo 
segundo plano de ensino da escola. Em paralelo, participaram de oficinas ministradas 
pela coordenadora.

As oficinas tiveram por objetivos esclarecer determinados conteúdos aos bolsistas e mos-
trar como deveriam utilizar os modelos concretos em sala de aula. Sua aplicação não deveria 
ser uma simples manipulação do modelo como em um jogo do tipo quebra cabeça. Via as 
atividades experimentais os alunos deveriam ser questionados para que eles visualizassem as 
propriedades matemáticas correspondentes aquele modelo. Tais atividades deveriam envolver 
conceitos matemáticos e não apenas aplicações de fórmulas matemáticas. Em seguida, os alu-
nos deveriam ser incentivados a demonstrar tais propriedades. Isso foi o que de fato ocorreu. 

Cabe ressaltar, que ao observar a falta de pré-requisitos durante as atividades, os bol-
sistas trabalhavam o conteúdo necessário antes da aplicação do modelo, orientados pela 
coordenadora e com o aval da professora. 

Para confecção dos modelos concretos foi utilizado material de baixo custo como papel 
cartão, EVA (Etil, Vinil e Acetato) e canudos.

3. Análise da Aprendizagem
A análise da aprendizagem foi baseada na aplicação de duas provas envolvendo o mes-

mo conteúdo, uma no início e a outra no final do ano letivo de 2009. As provas não foram 
as mesmas, mas foram baseadas no mesmo conteúdo, segundo sugestão da coordenadora. 
As provas foram elaboradas pelos bolsistas, coordenadora e professora da disciplina. Os 
resultados da primeira prova foram discutidos no grupo, juntamente com a professora, 
para continuidade dos trabalhos propostos pela coordenadora. O uso de tabelas e gráficos 
na avaliação foi proposto pela coordenadora para facilitar a análise dos resultados e mos-
trar formas alternativas de representação. 

A primeira prova permitiu verificar a necessidade de retomar determinados conteú-
dos já desenvolvidos em séries anteriores. Enquanto a segunda prova permitiu verificar a 
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aprendizagem do aluno mediante a metodologia proposta em sala de aula. Embora as 
provas tenham sido aplicadas em sala de aula, o resultado aqui apresentado é limitado a 
uma amostra dos alunos. Essa amostra se justifica devido ao não agendamento prévio das 
provas. Foram selecionados para essa análise somente os alunos que compareceram em 
ambas as provas de  6ª a 8ª séries (atualmente 7º  a 9º ano). 

3.1. Resultado da Sexta Série A 

As tabelas 1 e 2 contém os dados das duas provas referentes aos alunos da sexta série 
A, respectivamente. O número do aluno nessas tabelas está relacionado com o número na 
lista de presença da aula de geometria na Escola Paul Percy Harris.	O número da questão 
de cada prova corresponde, respectivamente, aos tópicos: conceito de reta, semi-reta, seg-
mento de reta; medida de segmentos; posição relativa de retas; classificação de ângulos; 
perímetro; área do retângulo e quadrado; planificação de poliedro; número de lados de 
uma figura plana. 

A média aritmética por questão da primeira prova (média= soma das notas na questão/ 
número de alunos) e da segunda, assim como a média aritmética da classe em cada prova 
(média= soma das notas na prova de cada aluno/ número de alunos) foram apresentadas 
de duas maneiras: nas tabelas 1 e 2 e nos gráficos (Figuras 1 a 4- eixo vertical).  As figu-
ras 3 e 4 são apresentadas para melhor visualização dos resultados, sendo a prova 1 e 2, a 
primeira e segunda prova, respectivamente. Os números no eixo horizontal desses gráficos 
representam os números das questões de cada prova. 

Na prova 1 os alunos apresentaram dificuldades principalmente em medir segmento e 
obter a área do quadrado e do retângulo, como mostra a tabela 1 e as figuras 1 e 3 (questões 
2 e 6), com uma melhora considerável na segunda prova (Tabela 2 e Figura 3). Em ambos 
os casos, para obtenção da área era necessário o conhecimento do conceito de área e não o 
uso de fórmulas. As regiões, quadrangular e retangular, foram quadriculadas considerando 
como unidade de área o quadrado de lado 1cm.  

As médias das provas 1 e 2 são apresentadas no gráfico de barras na figura 4. A média 
da sala passou de 2,599167 para  4,21944 (Tabelas 1 e 2, Figura 4), com um aumento de 
aproximadamente 70%.
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Tabela	1-	Notas	relativas	à	1ª	Prova		–	6ª	Série	A

Número	
do	Aluno

Questões Nota	da	
prova1 2 3 4 5 6 7 8

1 0,25 0 0 0 0 0 1 0 1,25

2 0,45 0 0,5 0,93 1 0 1 0,5 4,38

4 0,7 0 0,7 0,33 0 0 1 0,5 3,23

5 0,5 0 0 0,33 1 0 0 1 2,83

6 0,1 0 0 0 0,125 0 0 0 0,225

7 1 1 0,75 1 1 0 1 0,5 6,25

11 0 0 0 0 0 0 1 0 1

12 0,7 0,5 1 0,53 0 0 1 0 3,73

13 0,75 0 0,5 0 0 0 0 0,5 1,75

16 0,7 0 0 0,3 0 0 0 1 2

20 0,7 0 0,25 0,2 0 0 1 1 3,15

23 0,55 0 0,75 0 1 0 1 0 3,3

24 0 0 0 0 1 0 1 0 2

26 0,5 0 0 0,33 0 0 1 0 1,83

27 0,45 0 0,75 0,43 0 0 1 0 2,63

29 0,45 0 0 0,63 0 0 1 0 2,08

31 0,7 1 0,25 0 0 0 1 0 2,95

32 0,4 0 0,8 0 0 0 0 1 2,2

Média 0,49444 0,13889 0,34722 0,27833 0,28472 0 0,72222 0,33333 2,59917

Figura 1- Média por questão
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Tabela 2: Notas relativas à 2ª Prova - 6ª Série A

Número 
do Aluno

Questões Nota da 
prova1 2 3 4 5 6 7 8

1 0,3 1,1 0,9 0 0 0 0 1,1 3,4

2 0,6 0 0,8 1 0 0,4 1,1 0,6 4,5

4 0 1,1 0 0,5 1,1 1,1 1,1 1,1 6

5 0,6 0 0,2 1 0 0 1,1 1,1 4

6 0 0 0 0 0 0 1,1 0,5 1,6

7 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 8,9

11 0,3 0,9 0 0 0 0,7 0 1,1 3

12 1,2 1,1 1,1 0,9 1,1 0 1,1 0 6,5

13 0,3 0 0 0,4 1,1 0,4 1,1 0 3,3

16 0,6 0,55 0,55 0,5 0 0 1,1 0 3,3

20 0,3 0 0 0,5 1,1 0 1,1 1,1 4,1

23 0 1,1 0,9 0 0 0 1,1 1,1 4,2

24 0,3 0 0,55 0,5 0 0 1,1 0 2,45

26 0,3 1 1,1 0,5 1,1 0,8 1,1 1,1 7

27 0,6 1,1 0,9 0,5 1,1 0 1,1 0 5,3

29 0 1,1 0 0 0 0,3 0 0,55 1,95

31 0,3 0 0 0 0 0 1,1 1,1 2,5

32 0,3 0 0,9 0,55 0 0 1,1 1,1 3,95

Média 0,4 0,56389 0,5 0,44167 0,42778 0,26667 0,91667 0,70278 4,21944

Figura 2- Média por questão
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Figura 3- Comparação das médias por questão da primeira e segunda prova

Figura 4- Média final das provas

2.2. Resultado da Oitava Série B

Os dados das provas relativas aos alunos da oitava série B são apresentados a seguir 
(Tabelas 3 e 4, Figuras 5 e 6)  de maneira análoga a apresentação dos dados dos alunos 
da sexta série A. Neste caso, as questões de 1 a 6 se  referem respectivamente aos tópicos: 
Noções Fundamentais: reta, ponto, semi-reta, segmento; medida de segmentos; medida de 
ângulos; classificação de ângulos; área; planificação de Poliedros.
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Tabela 3: Notas relativas à 1ª Prova  - 8ª Série B
Número do 

Aluno
Questões Nota	da	

Prova1 2 3 4 5 6
2 0,25 0 0,25 0,7 0 1 2,2
3 0,75 0 0 0,7 1 1 3,45
6 0,5 0 0 0 1 1 2,5
8 0,5 0 0 0 0 1 1,5
13 0,75 0 0 0,7 0 1 2,45
14 0,5 0 0 0,7 1 1 3,2
20 0,5 0 0 0,7 1 1 3,2
21 0,25 0 0,25 0,25 1 1 2,75
24 0,5 0 0 0,7 1 1 3,2
26 0 0 0 0 0 1 1
29 0 0 0 0 0 0 0
31 0,25 0 0,25 0,7 0 1 2,2
32 0,5 0 0 0,7 1 1 3,2
34 0,75 0 0 1 1 1 3,75

Média 0,428571 0 0,053571 0,489286 0,571429 0,928571 2,471429

Tabela 4: Notas relativas à 2ª Prova  - 8ª Série B
Número do 

Aluno
Questões Nota da 

Prova1 2 3 4 5 6
2 0,625 0,625 1,25 0,9 1,25 1,25 5,9
3 1,25 1,25 1,25 0,8 1,25 1,25 7,05
6 0 0 0 0,8 0,4 0 1,2
8 1 1,25 1,25 0,8 0 1,25 5,55
13 0 0 0 0 0 1,25 1,25
14 0 1,25 1,25 0,8 1 1,25 5,55
20 0 0 0 0,8 0 1,25 2,05
21 0,625 0 0,625 1 1,25 1,25 4,75
24 0,3 0 0,625 0,8 1,25 1,25 4,225
26 0,3 1,25 1,25 0,8 0 1,25 4,85
29 1,25 1,25 1,25 1 1 1,25 7
31 1,25 0 1,25 0,8 0 1,25 4,55
32 0 1,25 0 0,8 0 1,25 3,3
34 1,25 1,25 1,25 1 1 1,25 7

Média 0,560714 0,669643 0,803571 0,792857 0,6 1,160714 4,5875
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Figura 5- Comparação da média por questão

Figura 6- Média final das provas

Os alunos da oitava série B também mostraram dificuldade em medir segmento e 
medir ângulo na primeira prova (Tabela 3 e Figura 5). A figura 6 também mostra uma 
melhora de aproximadamente 80% na segunda prova.

2.3 Resultados da Sétima e Oitava Série A

Os resultados relativos aos alunos da sétima e oitava série A serão apresentados apenas 
através do gráfico de barras (Figuras 7 a 10), embora os dados para a elaboração desses 
gráficos foram obtidos como para as sexta série e oitava B . 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
M

o
d

elo
s C

o
ncreto

s no
 E

nsino
 d

e G
eo

m
etria...

433

No caso da sétima série A os números de 1 a 7 no eixo horizontal da figura 7 repre-
sentam os números das questões de cada prova, na seguinte ordem de conteúdo: ponto e 
reta; medida de segmento; medida de ângulo; classificação de ângulos; nomenclatura das 
figuras; classificação dos triângulos; planificação de poliedros.   

Na figura 9 os números de 1 a 6 no eixo horizontal representam os números das ques-
tões de cada prova, na seguinte ordem de conteúdo: reta; medida de segmento; medida de 
ângulo; classificação de ângulos; área  de polígonos e planificação de poliedros. 

As figuras de 7 a 10 também mostram uma melhora no desempenho dos alunos. Pode 
ser observado praticamente 100% de melhora na média dos alunos na segunda prova da 
8ª série A (Figura 10). 

Figura 7- Comparação da média por questão da 7ª série.

Figura 8- Média final das provas
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Figura 9- Comparação da média por questão da 8ª A

Figura 10- Média final das provas

2.4 Considerações Finais 

Esses resultados indicam que a metodologia proposta contribuiu para uma melhora na 
aprendizagem dos alunos. Acrescenta-se a esses resultados o interesse e a motivação dos 
alunos em sala de aula no desenvolvimento das atividades experimentais envolvendo os 
modelos concretos de geometria e a melhora no entendimento das propriedades geomé-
tricas. No entanto, pelos resultados nas tabelas apresentadas fica evidente a necessidade de 
continuidade de aplicação da metodologia assim como um reforço para os alunos que não 
apresentaram o desempenho esperado. 
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Resumo: A introdução de atividades experimentais no Ensino de Física nos 
níveis Fundamental e Médio tem encontrado dificuldades em ser 
implementadas. Uma dessas dificuldades está relacionada com a 
identificação de material a ser usado e o estabelecimento de ro-
teiros apropriados. O presente texto busca descrever e comentar a 
realização de uma dessas práticas, relacionada com o movimento 
retilíneo uniforme, junto a alunos do final do Ensino Fundamental 
e início do Ensino Médio. O desenvolvimento de tal atividade per-
mitiu observar uma série de reflexos positivos dos alunos em rela-
ção à prática proposta e antever a viabilidade desse tipo de trabalho 
junto às Escolas de Educação Básica. Devido às características da 
Ciência Física, a busca do equilíbrio entre formalização matemá-
tica e observação fenomenológica deve ser preocupação constante 
dos profissionais envolvidos em ensinar tal disciplina. 

Palavras-chave: Ensino de Física, Experimento Didático, Movimento Retilíneo 
Uniforme, Ensino Fundamental, Ensino Médio.

1.0 - Introdução
Durante a atuação junto às escolas públicas da região de São José do Rio Preto (Noro-

este Paulista) por meio de visitas e de cursos de formação continuada de professores (por 
exemplo, o programa “Teia do Saber” promovido pela Secretaria Estadual de Educação 
do Estado de São Paulo) foi verificado uma carência acentuada de práticas experimen-
tais em sala de aula. Este quadro é reforçado por outros autores quanto à dificuldade 
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dos alunos no entendimento dos conceitos de Física e sua aplicabilidade (SANTOS & 
MENEZES, 2005). 

De acordo com a Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto (SP), a maioria dos 
professores de Física não possui formação específica na área, fato que contribui signifi-
cativamente para a ausência das aulas experimentais nas escolas do ensino público. Essa 
realidade também foi constatada em outras regiões do país, por exemplo, no interior da 
Bahia, onde profissionais com formações variadas são maioria na atuação do Ensino de 
Física em relação àqueles com formação específica ( JESUS & SILVA, 2007). Reflexos 
dessa situação podem ser percebidos nas aulas que enfatizam a “matematização” do ensino 
de física em detrimento da contextualização e aplicação dos conceitos aprendidos, o que 
contribui ainda mais para a dificuldade de compreensão dos conceitos físicos apresentados 
aos alunos (MACEDO, 2007).

Outros problemas de caráter funcional também podem ser ressaltados. A dificuldade 
em obter material para os experimentos e a dificuldade em lidar com um grande número 
de alunos em aulas práticas, são fatores que impossibilitam e desestimulam os professores a 
aplicar atividades de laboratório. Nesta realidade é compreensível a dificuldade encontrada 
pelos professores em trabalhar conceitos ligados à Física, sobretudo em aulas práticas.

Levando em conta que a Física é uma ciência que possui um forte caráter experimental, 
deve-se ter em mente que práticas experimentais são fundamentais para o aprendizado 
desta disciplina. Nosso grupo de trabalho desenvolve e aplica atividades laboratoriais de 
física no ambiente do educando. As atividades são de fácil aplicação e o material usado 
é de baixo custo e de fácil acesso. Diversos trabalhos desta natureza já foram realizados, 
buscando abordar conceitos físicos por meio de experiências simples, obtendo ótimos re-
sultados (TERRAZZAN & HAMBURGER, 1992, ZIMMERMANN & EVANGE-
LISTA, 2007).

O presente trabalho relata uma oficina aplicada pelo grupo e relacionada com mo-
vimento retilíneo uniforme. A aplicação dessa oficina foi realizada junto à Escola E. E. 
“Capitão Horácio Antônio do Nascimento”, na cidade de Tabapuã (SP). Um roteiro de-
talhado da atividade desenvolvida pode ser encontrado em DRIGO FILHO & RUG-
GIERO, 2009.

A estrutura desse texto contempla uma rápida revisão dos conceitos envolvidos no es-
tudo do Movimento retilíneo Uniforme (seção 2.0). A metodologia usada é apresentada 
na seção 3.0, enquanto os resultados obtidos junto a Escola são apresentados na seção 4.0. 
Por fim, as conclusões do trabalho são indicadas na seção 5.0.
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2.0 – Fundamentação Teórica do Movimento 
Retilíneo Uniforme
Os conceitos envolvendo a descrição do movimento retilíneo uniforme podem ser en-

contrados em todos os manuais ou livros textos de Física envolvendo conceitos de cine-
mática (vide, por exemplo, AMALDI, 1992 ou LUZ & ALVAREZ, 1997). Por ser um 
tópico básico, a fundamentação teórica feita aqui é bastante resumida, consistindo essen-
cialmente em uma padronização da linguagem usada ao longo do texto.   

No contexto adotado nesse trabalho, um corpo está em movimento retilíneo uniforme 
quando este se movimenta com velocidade constante ao longo de uma reta. O termo uni-
forme se refere ao valor constante da velocidade com o passar do tempo.

A posição do corpo é determinada em relação a um referencial e, em geral, determina-
-se sua posição em três dimensões por meio de um vetor que localiza o ponto em que o 
corpo está em relação à origem. Para o movimento retilíneo é suficiente usar uma coorde-
nada, uma reta no qual fixamos uma origem e uma orientação.

A diferença entre a posição inicial (S0) e final (S) do corpo é chamada de desloca-
mento (ΔS). Da mesma forma, o intervalo de tempo (Δt) é a diferença entre o instante 
inicial (t0) e final (t) do movimento estudado. Deve-se destacar que, na notação adotada, a 
posição inicial S0 corresponde ao tempo inicial t0, enquanto o espaço final S corresponde 
ao tempo t.

A velocidade do corpo (V) é a medida de como a posição do corpo varia com o passar 
do tempo. Na forma matemática isso pode ser escrito:

Em um sistema com velocidade constante, essa descrição é suficiente para caracterizar 
o movimento. Assim, para intervalos de tempos iguais o corpo apresenta deslocamentos 
iguais. A figura 1 esquematiza um corpo se deslocando com velocidade constante.

Figura 1: Esquema de um corpo (esfera) se movendo com velocidade constante. Nesse caso, a relação V = (S - S0)/
(t - t0) não varia ao longo do movimento. 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

440
C

ap.2 • C
onceitos e M

etodologias de Ensino e A
prendizagem

Deve-se lembrar que exemplos de Movimentos Retilíneos Uniforme não são evidentes 
em eventos cotidianos, o mais comum é observar corpos em que a velocidade e/ou direção 
variam. Na maioria dos casos a constância da velocidade é apenas uma aproximação frente 
à situação real.

3.0 - Metodologia
O experimento proposto foi elaborado para ser aplicado principalmente a alunos da 

última série do Ensino Fundamental e para a primeira série do Ensino Médio. O objetivo 
deste experimento foi chegar ao conceito de velocidade através de medidas simples de 
posição e o tempo.

De forma geral, a atividade proposta buscou promover o pensamento analítico dos 
participantes. Ela também pretendeu que os participantes exercitassem o uso do método 
científico através da observação, formulação da hipótese e experimentação. Para que a ofi-
cina fosse mais bem aproveitada, a turma de alunos participantes foi dividida em grupos de 
no máximo cinco componentes. Assim, se garantiu que todos os envolvidos pudessem ter 
papel ativo durante a execução da prática. Na Figura 2 é mostrado, a título de ilustração, 
um grupo de alunos manipulando uma prática experimental (ou oficina) em sala de aula. 

Figura 2: Alunos realizando atividade experimental. 

Na seqüência dos trabalhos, o grupo manipulou o aparato experimental de forma es-
pontânea. Essa foi uma etapa de experimentação livre em que se mostrou comum a explo-
ração do fenômeno por meio de procedimentos distintos de cada grupo. Depois dessa eta-
pa, os trabalhos foram direcionados com a apresentação de um roteiro para as atividades. 
No final, foi feita uma discussão em que as hipóteses adotadas inicialmente pelos grupos 
foram comparadas com os resultados finais da experimentação orientada. 
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O direcionamento das atividades envolveu desde a introdução ao processo de medida 
até a apresentação do roteiro da atividade a ser realizada, conforme descrito na próxima 
seção. 

Os professores das turmas envolvidas na realização do experimento estiveram presentes 
durante os trabalhos atuando em conjunto com os monitores (estudantes universitários). 
Sempre estiveram presentes ao menos dois monitores junto às turmas. 

4.0 – Resultados
Ao introduzir o roteiro da prática sobre o Movimento Retilíneo Uniforme foi feita 

uma discussão sobre o processo de medida e as ferramentas utilizadas para isso. Sob super-
visão do professor, foi discutida a forma mais apropriada do uso de réguas ou trenas para 
medir distâncias e o uso dos cronômetros para medir o tempo. 

Cronômetros destinados às aulas de Educação Física, relógios de pulso ou mesmo tele-
fones celulares dos próprios alunos podem ser usados para realização de medidas de tempo 
durante as atividades práticas. Entretanto, no caso da oficina descrita aqui, os intervalos 
de tempo foram medidos com cronômetros fornecidos pelo nosso grupo, juntamente com 
o restante do material. 

Inicialmente foram realizadas algumas medidas para que os participantes adquiram 
familiaridade e confiança na utilização dos instrumentos necessários. Sugeriu-se a medida 
do comprimento das mesas e carteiras existentes na sala com a régua e a medida do “tem-
po de reflexo” dos alunos usando o cronômetro. Esse tempo foi caracterizado pela demora 
dos alunos em ligar e desligar o cronômetro o mais rápido possível. Foi observado um 
lapso de tempo característico nesse processo da ordem de décimos de segundo.

Após a familiarização dos participantes com o uso dos instrumentos, o experimento 
pode ser iniciado. O aparato experimental utilizado consistiu em um pedaço de mangueira 
transparente, reta e cheia de água, de cerca de um metro de comprimento, com uma bo-
linha (esfera) de metal em seu interior. As extremidades foram lacradas com rolhas para 
segurar a água. A figura 3 mostra uma visão geral do aparato experimental usado nas ofici-
nas. Como pode ser observado o material usado é de baixo custo e fácil acesso, podendo ser 
adquirido e montado nas escolas. Entretanto, como forma de acelerar as atividades, foram 
levados os aparatos construídos em nosso campus universitário. 
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Figura 3: Aparato experimental construído com material de baixo custo para introdução 
dos conceitos de cinemática e estudo do movimento retilíneo e unifome.

Uma visão mais detalhada do aparato experimental é mostrada na figura 4. Nessa figura 
é possível identificar um trilho de madeira e a mangueira transparente ao centro. O trilho 
de madeira serviu de suporte para fixar e manter estendida a mangueira encaixada em seu 
interior. No interior da mangueira, que está cheia de água, é colocada a bolinha de metal 
cujo movimento foi analisado. 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
M

ovim
ento Retilíneo U

niform
e: U

m
a A

tividade Experim
ental...

443

Figura 4: Detalhe do aparato experimental mostrando o trilho de madeira e da mangueira transparente no centro.

No procedimento sugerido, a mangueira foi colocada inicialmente na horizontal onde 
se observou que a bolinha de metal era mantida parada. Quando a mangueira foi incli-
nada, a bolinha de metal se moveu para o nível mais baixo. A água ofereceu resistência à 
passagem da bolinha fazendo com que a sua velocidade fosse praticamente constante. É 
importante enfatizar que o movimento da bolinha foi unidimensional, ou seja, apesar da 
inclinação da mangueira o movimento continua restrito a apenas uma dimensão espacial. 
Nesse aparato foram feitas medidas de distância percorrida pela bolinha e o tempo gasto 
em percorrê-las. A figura 5 mostra um esquema geral da experiência realizada. Os pontos 
fundamentais da atividade foram as medidas de deslocamento (ΔS) e variação de tempo 
(Δt) que permitiram a determinação da velocidade (V). 

No processo de medida, sugeriu-se que o referencial utilizado como origem fosse uma 
das extremidades da mangueira. Marcas eqüidistantes feitas na mangueira facilitaram as 
medidas a serem realizadas. Lembrando que a velocidade é determinada pela divisão do 
espaço percorrido pelo tempo necessário para percorrê-lo, as medidas de intervalo de tem-
po e deslocamento permitiram determinar a velocidade da bolinha (figura 5). 

]

Figura 5: Esquema da prática experimental realizada. As medidas de distância percorrida (ΔS) e tempo gasto em 
percorrê-las (Δt) permitiram determinar a velocidade do corpo estudado (v = ΔS/Δt).
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Foi notado que diferentes inclinações da mangueira resultam em diferentes velocida-
des da bolinha. Em geral, se sugeriu repetir três vezes a experiência, cada qual com uma 
inclinação diferente e, consequentemente, diferentes velocidades foram encontradas. Ob-
servou-se que maiores inclinações implicavam em velocidades maiores. Essa constatação 
poderia ser usada para iniciar a discussão das causas do movimento e assim introduzir o 
estudo da dinâmica. Entretanto, como esse tópico não fazia parte dos objetivos do traba-
lho, a possibilidade foi apenas apontada para os professores.

5.0 – Conclusão
Em termos gerais, atividades experimentais como a descrita neste trabalho têm mos-

trado pontos positivos sob muitos aspectos que são considerados complementares. Num 
primeiro momento, é possível introduzir novos conceitos físicos ou mesmo revisar esses 
conceitos por meio da prática experimental. A profundidade com que se pretende abordar 
o tema envolvido depende do grau de formalização matemática pretendida. Geralmente, 
nas oficinas essa formalização é apresentada no final das atividades, como suporte à dis-
cussão conceitual realizada inicialmente.

A vivência do método científico é outro aspecto importante na realização de atividades 
como as descritas aqui. Procura-se motivar o interesse do aluno na busca pelo conhe-
cimento, tirando-o de uma rotina monótona e enfadonha para mostrar que a ciência é 
dinâmica e muito mais que apenas definições teóricas, por vezes descontextualizadas. Ou-
tros trabalhos seguindo a linha de atuação explorada aqui, embora aplicado a faixa etária 
diferente, já verificaram que os alunos respondem a aulas experimentais de forma positiva, 
demonstrando maior interesse e participação nas aulas. Esses resultados se refletem nas 
avaliações dos alunos (DAMASIO & STEFFANI, 2009).

Nas atividades relatadas nesse trabalho foi fornecido para a escola o material para as 
práticas e o pessoal treinado para acompanhá-las no ambiente escolar. O grupo de traba-
lho encontrou um ambiente propício a realização das experiências por parte da comunida-
de escolar. Os professores se mostram abertos à iniciativa e um indicativo deste fato foram 
mais solicitações para novas aplicações das oficinas para grupos diferentes de alunos. Por 
solicitação da Escola, a oficina foi também realizada junto a duas salas do segundo ano do 
Ensino Médio, o que não estava planejado inicialmente. 

As atividades realizadas mostraram um caminho importante para a melhoria do ensino 
básico, levando a uma mudança na atitude educacional. Isso foi conseguido através de 
atividades realizadas diretamente à realidade da escola. Com ações deste tipo, problemas 
de falta de material e as dificuldades iniciais dos professores em trabalhar com um grande 
número de alunos em aulas práticas podem ser superados.
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É importante também salientar que este tipo de atividade permitiu a formação conti-
nuada de professores em serviço. Isso é feito por meio das discussões prévias das atividades 
a serem desenvolvidas e a participação dos professores nas oficinas junto aos seus alunos. 
Neste sentido, é desejável que discussões sobre o trabalho a ser desenvolvido sejam realiza-
das em reuniões conjuntas com a participação do grupo de apoio (o coordenador do proje-
to e os alunos de graduação participantes do trabalho) e dos professores da escola parceira.

Enquanto ciência e disciplina escolar, a física tem um aspecto matemático importante 
na formalização dos conceitos que emergem da observação da natureza. Esse aspecto 
não deve ser menosprezado, pois possibilita alargar a compreensão dos fenômenos ob-
servados, realizar conexões lógicas entre eventos e mesmo prever o comportamento de 
sistemas com base em resultados matemáticos. Entretanto, o que se tem mostrado na 
prática escolar é uma supervalorização desses aspectos formais em detrimento dos aspec-
tos observacionais dessa ciência. Uma leitura dos manuais e livros texto dessa disciplina 
mostra claramente essa tendência, além do que é comum na prática escolar o conteúdo 
de física ser transmitido integralmente de forma teórica. Assim, atividades experimentais 
são fundamentais para balancear essa visão. Práticas simples, como a apresentada aqui, 
possibilitam a ponte entre o conceito concreto, medível e palpável com o formalismo 
matemático, teórico e abstrato. 

Agradecimentos: Os autores gostariam de agradecer a Pró-Reitoria de Graduação 
da UNESP pelo apoio financeiro sem o qual a realização desse trabalho não teria sido 
possível. 
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O Lugar no Mundo, o Mundo no Lugar: 

Contribuições das Representações Cartográficas 
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Resumo: Atualmente, observa-se uma efervescência na produção de Atlas Es-
colares, principalmente aqueles destinados às escalas municipais. Os 
programas oficiais de Geografia e História, por exemplo, recomendam 
o estudo do espaço local e regional nas séries do Ensino Fundamental 
de cada município (LDB nº 9394/96). Especificamente, as informações 
municipais devem ser apresentadas de maneira simples utilizando-se 
uma linguagem adaptada aos alunos desse nível de ensino.  Assim, a 
proposta da elaboração de Atlas Escolares Municipais, tendo como re-
corte quatro eixos temáticos – Geografia,	História,	Meio	Ambiente	e	
Cartográfico – sob variadas linguagens  - Analógica,	Digital,	Cine-
matográfica	e	Tátil - ,  vêm suprir a necessidade de materiais didáticos 
específicos, que contextualizem estudos sobre a localidade, que leve os 
alunos a uma consciência da espacialidade do seu município, dos fe-
nômenos que eles vivenciam, como parte da história social.  A pers-
pectiva de responder às perguntas “onde”, “em que época”, “porque nesse 
lugar” e “quais as transformações sócio-ambientais”, demonstram a atual 
importância dos Atlas Municipais, que numa tentativa de ir além da 
simples localização e representação, visam buscar um resgate da geogra-
ficidade e historicidade do município. Além de proporcionar ao aluno 
maior proximidade com as questões ambientais da localidade através do

1 Artigo, originalmente, apresentado no 12o Encontro dos Geógrafos da América Latina (12o EGAL), realizado entre os 

dia 03 a 07 de Abril de 2009, na cidade de  Montevideo (Uruguai).

2  Aluno Graduado em Geografia pela UNESP/OURINHOS e ex-Bolsista de Iniciação Científica da FAPESP. 

3  Aluna Graduada em Geografia pela UNESP/OURINHOS e ex-Bolsista do Núcleo de Ensino.
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desenvolvimento das relações espaciais sobre o meio de vivência, esti-
mulo para a consciência ambiental e, para práticas pautadas na ética 
quando de sua relação com a natureza. Neste sentido, este material 
(para)didático pretende acrescentar novas abordagens àquelas, já en-
focadas e publicadas pelo meio acadêmico científico, a partir da: a) 
elaboração de um material didático composto de múltiplas linguagens 
(Atlas Analógico, Atlas Digital com Mapas Multimídias e Vôos Pano-
râmicos 3D, Atlas Tátil e o documentário -cinematográfico) e; b)  ação 
colaborativa, considerando o professor como agente autônomo e mul-
tiplicador de conceitos e, portanto mediador e estimulador da  leitura e 
análise da representação espacial.

Palavras-chave: Atlas Escolar Municipal, Mapas Multimídias, Atlas Tátil,  Documen-
tários Cinematográficos e Formação de Professores.

1. O Lugar no Mundo, o Mundo no Lugar:  
A Importância dos Atlas Escolares Para o Estudo 
da Localidade
A produção acadêmica em torno da legitimidade do ensino-aprendizagem, nos Pa-

râmetros Curriculares Nacionais (PCN), passou por diferentes momentos, gerando re-
flexões distintas acerca dos objetos e métodos de análise para o conjunto de disciplinas 
relativas ao ensino fundamental.

Em meio a essas transformações encontra-se a Cartografia	Escolar, que de acordo 
com os PCN’s (1998, p. 20), seus principais caminhos “são o desenvolvimento de compe-
tências e habilidades de linguagem gráfica para obter informações da dinâmica espacial 
e preparar o aluno para as interpretações do mundo”. Associada aos múltiplos conheci-
mentos desenvolvidos, em sala de aula, pelas interdisciplinaridades da Geografia, História 
e Ciências, os saberes e as práticas cartográficas tornam-se a linha dorsal na construção 
de conhecimentos referentes à compreensão e uso da linguagem dos mapas nas séries do 
ensino fundamental.

Desde então foi notável o número crescente de professores que buscam “como ensinar” 
o mapa. Todavia os estudos realizados até o momento, mesmo com contribuições valiosas, 
ainda não respondem a todas as necessidades de uma educação cartográfica interdiscipli-
nar sistemática e eficiente. Questões relativas, por exemplo, à avaliação do aproveitamento 
da linguagem cartográfica pelos alunos em sala de aula, tem sido muito pequena no seg-
mento de ensino (MIRANDA, 2004, p. 41).
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Assim, talvez, numa tentativa de potencializar o uso dos mapas em sala de aula, no Bra-
sil, os	programas	oficiais	de	Geografia	e	História	(LDB	nº	9394/96),	no	Brasil, reco-
mendam que se faça o estudo do mapa por meio da compreensão espacial local e regional 
de cada município, o que vem fomentando muitos municípios a construírem seus próprios 
materiais didáticos.

Porém, diferentemente dos atlas convencionais, segundo a LDB, para que um atlas mu-
nicipal escolar possa contextualizar estudos sobre a localidade, deve possuir uma interdis-
ciplinaridade contemplando no mínimo três eixos temáticos – o	geográfico,	o	histórico	
e	o	ambiental, pois a perspectiva de responder às perguntas “onde”, “em que época”, “porque 
nesse lugar” e “quais as transformações socioambientais”, demonstram sua atual importância, 
que numa tentativa de ir além da simples localização e representação, visam buscar um 
resgate da geograficidade e historicidade do município, além de proporcionar, ao aluno, 
maior proximidade com as questões ambientais da localidade através do desenvolvimento 
das relações espaciais sobre o meio de vivência, estímulo para a consciência ambiental e, 
para práticas pautadas na ética quando de sua relação com a natureza.

Sem dúvida alguma, a incorporação de atlas escolares à prática de sala de aula constitui-
-se numa das formas encontradas para viabilizar o uso de mapas no ensino, uma vez que, já 
é clássica a discussão que dentre os múltiplos meios de representação do espaço terrestre, 
tais como - o globo terrestre, o planisfério, as imagens de satélites, as imagens de radar, as foto-
grafias aéreas, os croquis e as maquetes -  o uso dos mapas é o mais convencional na produção 
do conhecimento escolar.  Talvez por possibilitarem, numa perspectiva plana, tanto a re-
presentação espacial dos elementos que compõem a paisagem natural (relevo, hidrografia, 
vegetação, clima, solos), quanto a representação das paisagens criadas pelo homem (as 
cidades e suas características, atividades extrativistas e agropecuárias, agroindústrias, entre 
outros), o seu uso é o mais utilizado pelos professores, dada a possibilidade de iniciar, no 
aluno, o domínio espacial. 

É neste contexto que o atlas escolar encontra seu maior desafio. Infelizmente, devido 
à herança do positivismo, bem como do ensino tradicional no passado, explica Castellar 
(2005, p. 211) que ainda é comum para muitos – leigos ou não – nos dias atuais, “enten-
der a geografia como uma área do conhecimento escolar que tem como objetivo apenas 
fornecer informações”, alertando que pensar a Geografia restrita à memorização de infor-
mações soltas é uma ideia, totalmente, equivocada.

Isso se explica pelo fato de o uso de mapas, na escola, ter se restringido, na maior parte 
dos casos, como um material para consulta voltado apenas para a localização dos fatos 
geográficos e, nem tanto para aprofundar estudos sobre os fenômenos representados. 
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Novas propostas de elaboração e uso de atlas escolar municipal têm ultrapassado tais 
perspectivas e, associadas aos temas interdisciplinares propostos pelos PCN’s, têm tido 
como objetivo preparar os alunos para as interpretações e leituras do mundo, quer através 
de leituras gráficas (os mapas), quer através de leituras iconográficas (as fotografias ou 
imagens). 

Mas qual é o significado dessa leitura4? Concordamos com as discussões realizadas por 
Castellar (2005, p. 212) sobre o significado da leitura das informações espaciais estarem em 
”saber explorar os elementos naturais e construídos presentes na paisagem, não se atendo 
apenas à percepção das formas, mas sim chegando ao seu significado”, cuja leitura do lu-
gar está relacionada aos conceitos que “estruturam o conhecimento geográfico, como, por 
exemplo, localização, orientação, território, região, natureza, paisagem, espaço e tempo”. 

Fazer leitura do mundo significa dar conta de estudar, analisar, compreender o mundo 
com o olhar espacial5. Esta é a especificidade da Geografia. Por intermédio do olhar es-
pacial e geográfico, procurar compreender e entender as dinâmicas sociais, como se dão as 
relações entre os homens e quais as limitações/condições/possibilidades socioeconômicas 
e políticas que interferem. 

Como proceder, então, esta leitura? Ao partirmos do lugar,	pode-se evidenciar a reali-
dade concreta do espaço vivido. É no “... cotidiano da própria vivência que as coisas vão 
acontecendo e, assim, configurando o espaço, dando feição ao lugar” (CALLAI, 2005, p. 
234-235). Santos (2000, p. 114), também enfatiza esta importância, ao destacar que o lu-
gar é um espaço onde a experiência é “sempre renovada, o que permite, ao mesmo tempo, 
a reavaliação das heranças e a indagação sobre o presente e o futuro. A existência naquele 
espaço exerce um papel revelador sobre o mundo”.

Ao partir de uma concepção de lugar, deve-se considerar que ele não se restringe aos seus 
próprios limites, nem do ponto das fronteiras físicas, nem do ponto de vista das ações e suas 
ligações externas, mas que um lugar comporta em si o mundo (CALLAI, 2005, p. 235).

Neste caso então, “...os lugares são mundo, que eles reproduzem de modos específi-
cos, individuais, diversos. Eles são singulares, mas também são globais, manifestações da 
totalidade-mundo, da qual são formas particulares” (SANTOS, 2000, p. 112).

4    Reflexões adaptadas de Callai (2005)

5   Expressão utilizada por Callai (2005) e,  consagrada atualmente na literatura da Geografia Escolar, para explicitar 

que o olhar geográfico e espacial supõe desencadear o estudo de determinada realidade social verificando as marcas 

inscritas nesse espaço. O modo como se distribuem os fenômenos e a disposição espacial que assumem representam 

muitas questões, que por não serem visíveis têm que ser descortinadas, analisadas através daquilo que a organização 

espacial está mostrando.
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Compreender o lugar, em que se vive, portanto, encaminha-nos a conhecer sua história, 
sua memória e procurar entender o que ali acontece. Nenhum lugar é neutro, pelo contrá-
rio, os lugares são repletos de história e situam-se concretamente em um tempo e em um 
espaço fisicamente delimitado. As pessoas que vivem em um lugar estão historicamente 
situadas e contextualizadas no mundo. Assim, o lugar não pode ser considerado/entendido 
isoladamente (CALLAI, 2005, p. 235).

Ausente, na grande maioria, dos materiais de apoio, brasileiro, utilizados na escola, o 
estudo do “lugar” tem se restringido a ser visto somente como um ponto no mapa.  Infe-
lizmente, esse é o enfoque dado no livro didático, mostrar o lugar como um ponto. 

Pelo fato desses livros não darem conta de fazer uma abordagem qualitativa, extensa e 
crítica sobre o lugar por estarem mais focados nos conteúdos regionais, nacionais e glo-
bais, os atlas escolares municipais encontram suas legitimidades por: a) trazerem em suas 
páginas informações específicas sobre os municípios, evitando conteúdos já publicados em 
livros didáticos ou paradidáticos, com o intuito de levar os alunos a reconhecer seus terri-
tórios; b) aproximá-los do contexto do seu espaço vivido; c) permitir a construção/recons-
trução de cenários, a busca dos significados e dos sentidos da dinâmica da cidade - campo, 
das relações com outros lugares, com o mundo, durante a percepção do espaço percebido 
e; d) por não haver, nos ambientes escolares, materiais referentes aos municípios, dificul-
tando o trabalho que desenvolva conhecimentos sobre os lugares das vivências dos alunos. 

Como olhar o local com os olhos do mundo, como ver o lugar do/no mundo? Com certeza ler 
o espaço é ler o lugar. Um lugar é sempre cheio de história e expressa/mostra o resultado 
das relações que se estabelecem entre as pessoas, os grupos e também das relações entre 
eles e a natureza. E a leitura e percepção do lugar  ocorrem pelas aparências de suas paisa-
gens.Saber ler a aparência das paisagens é desenvolver, nos alunos, a capacidade de ler os 
significados que elas expressam. É perceber, sentir e reconhecer no cotidiano os elementos 
sociais, culturais e naturais que a configuram. 

Daí a importância da leitura e percepção da paisagem, uma vez que, compartilhando 
textualmente com Zacharias (2006):

[...] paisagem é o que vemos diante de nós. É a realidade do visível 

(Ab’Saber, 1969, p. 4). Destaca-se por suas propriedades visuais, pelo seu 

caráter dinâmico e por suas peculiaridades às mudanças sociais, abrigan-

do formas (do passado, do presente e as possíveis tendências ao futuro), 

funções, estruturas e processos distintos (SANTOS, 1986, p. 37). Sua 
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produção e transformação contínuas estão associadas, basicamente, a fa-

tores sociais (interesses humanos), os quais produzem e reproduzem, em 

diferentes escalas espaciais e temporais, os contextos culturais e históricos 

da sociedade. (ZACHARIAS, 2006, p. 41).

Para Santos (1986):

[...] são as paisagens que mostram, por meio de sua aparência, a história 

da população que ali vive, os recursos naturais de que dispõe e a forma 

como se utilizam tais recursos. Assim, ela não é formada apenas de vo-

lumes, mas também de cores, movimentos e sons. Descrever e analisar 

estas paisagens supõe, portanto, buscar as explicações que tal “retrato” nos 

permite. Os objetos, as construções expressos nas ruas, nos prédios, nas 

praças, nos monumentos, podem ser frios e objetivos, porém a história 

deles é cheia de tensão, de sons, de luzes, de odores, e de sentimentos. 

(SANTOS, 1986, p. 97).

Desse modo, fazer sua leitura emerge como forma de desvendar a história do espaço 
considerado, de compreender a história das pessoas que ali vivem. Ela mostra o resultado 
do que aconteceu ali, ou seja, a materialização do ocorrido, o qual foi transformado em 
visível e perceptível.

Na era da informação, a globalização tende a se concretizar nos diversos lugares, e com 
diferentes formas de apresentação. Daí a “força do lugar”6 para a leitura e percepção da 
paisagem, pois cada lugar tem sua história, sua memória, sua sociedade, seus conflitos e 
suas capacidades de se organizar e pensar alternativas. 

Como trabalhar, então, a leitura da paisagem, interligando-as com a realidade do lugar, para 
conseguir dar conta da complexidade e leitura mundo? 

A partir da leitura da realidade dos próprios municípios, permitidas pelos atlas muni-
cipais escolares, ou seja, são os signos do lugar, existentes no atlas municipal escolar, que 
“conduz o aluno e o professor à compreensão da cidadania como participação social e po-
lítica” (SILVA e COMPIANI, 2005, p. 14619). Como também veiculam o entendimento 
da dinâmica espacial municipal.
6  Expressão utilizada pelo Professor Milton Santos (1986) para retratar a importância do lugar no estudo da totalidade-

mundo.
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Ler a paisagem, o espaço, o lugar pelos quais transitam, os caminhos que percorrem 
cotidianamente, tecem as “relações de pertencimento”7 dos alunos com o lugar. Ou seja, 
“...o aluno é parte do lugar em que vive e o lugar é parte de sua subjetividade, sua leitura 
de mundo é a leitura espacializada do lugar e dos acontecimentos que nele se operam” 
(SILVA e COMPIANI, 2005, p. 14619).

Neste contexto não se pode perder de vista a função social das linguagens e represen-
tações gráficas. Compreender e utilizar as variadas formas de linguagem e representações 
gráficas, sem dúvida alguma, amplia as possibilidades do aluno extrair, comunicar e ana-
lisar informações em vários campos do conhecimento geográfico, além de contribuir para 
uma melhor interação com a espacialidade dos fenômenos estudados.

No ensino, por exemplo, Zacharias (2004) destaca que o:

[...] objetivo da leitura da paisagem, quando associada às atividades 

cartográficas, é reconhecer os elementos sociais, culturais e naturais, bem 

como a interação existente entre eles.  E para isto, não basta saber ler 

o espaço. É importante também saber representá-lo, o que exige deter-

minadas regras. Sendo que esta leitura pode ocorrer de forma direta — 

mediante a observação da paisagem de um lugar que os alunos vivem 

ou visitaram, os tradicionais trabalhos de campo na Geografia. Ou de 

forma indireta — por meio de fotografias, desenhos, literaturas, vídeos 

ou relatos. (ZACHARIAS, 2004, p. 1420). 

Todavia, entre os estudiosos da Cartografia escolar, é clássica a discussão que para o 
sujeito ser capaz de ler de forma crítica o espaço e a paisagem do lugar é necessário que ele 
saiba tanto fazer a leitura do real/concreto, como também que ele seja capaz de fazer suas 
leituras por meio das múltiplas formas de representação do espaço terrestre.

Para Callai (2004) é no ato de fazer o mapa que o aluno poderá realizar atividades de 
observação e de representação, pois “ao fazer um desenho de um lugar que lhe seja conhe-
cido ou mesmo muito familiar, ele estará fazendo escolhas e tornando mais rigorosa a sua 
observação”, podendo através disso levantar hipóteses para explicar o que existe, construir 
um olhar crítico e ser estimulado ao desenvolvimento da criatividade.

Mostrando a mesma preocupação Castellar (2005) diz que:

7   Expressão muito utilizada pelos estudiosos do ensino/aprendizagem da Geografia Escolar para reforçar o sentimento 

de identidade do aluno com o lugar onde vive.
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[...] para orientar-se, perceber as distâncias, localizar-se e compreender 

os fenômenos o aluno deve aprender a ler a paisagem e não apenas dese-

nhar mapas.  Deve começar a estabelecer relações entre os lugares, a ler os 

fenômenos. Em diferentes escalas, mobilizando o raciocínio e educando o 

olhar para que possa fazer a leitura do espaço vivido. O saber agir sobre 

o lugar de vivência é importante para que o aluno conheça sua realidade 

e possa comparar diferentes situações, dando significado ao discurso geo-

gráfico. (CASTELLAR, 2005, p. 212).

Por isso as linguagens e representações gráficas levam o aluno à leitura do lugar no 
mundo, bem como a leitura do mundo no lugar, contribuindo para pensar o espaço nas 
suas dimensões cultural, econômica, ambiental e social, bem como a pensar que os fenô-
menos geográficos podem ser analisados articuladamente e em diferentes escalas (global, 
regional e local), analisando-os conceitualmente, em função de diversas práticas e das 
representações sociais.

Sendo assim, é legitimável incluir no currículo escolar um material que leve o aluno à 
compreensão das espacialidades e historicidades do lugar, para que este possa ter parti-
cipação ativa e propositiva na desconstrução/reconstrução do espaço. Reflexões teóricas 
mais do que suficientes para influenciar o artigo proposto, que a elaboração e formação 
de atlas escolar sobre o município tornam-se subsídios importantes para a realização de 
atividades didáticas no ambiente escolar.

2. Contribuições das Linguagens e Representações 
Gráficas Para o Estudo e Compreensão da 
Dinâmica Espacial Municipal: o Exemplo do Atlas 
Escolar do Município de Ourinhos, SP, Brasil
Tomando como base as discussões supracitadas, este tópico, tem como finalidade  apre-

sentar a proposta teórico-metodológica do projeto “Atlas municipal escolar de Ourinhos e 
formação de professores tutores: propostas para o estudo da localidade”, sob responsabilidade da 
Universidade Estadual Paulista, Campus de Ourinhos, Estado de São Paulo, Brasil, que 
vem associando as representações	gráficas, sob diferentes		linguagens, como proposta 
para o estudo e compreensão da dinâmica espacial municipal. 

Mas quando se fala de pesquisa em ensino é clássica a discussão entre os teóricos de que 
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não existe o melhor método para suas legitimidades. Como também é consenso de que, 
quando se trabalha com a Educação um leque de métodos são possíveis.  Possibilidades 
que levam, muitas vezes, o pesquisador adotar aquele que melhor conduz às respostas do 
seu objeto e foco de análise de sua pesquisa.

Portanto, não fugindo a esta “regra” do ponto de vista metodológico a pesquisa, ainda	
em	fase	de	execução, vem adotando os fundamentos da:

a) pesquisa qualitativa em educação, por permitir maior adequabilidade para uma in-
vestigação didático-interpretativa8;

b) pesquisa-ação (pesquisa colaborativa), pela possibilidade da reflexão sistemática so-
bre a ação e prática sociais dos saberes escolares9.

c) comunicação e representação gráfica, por possibilitar comunicação cartográfica que 
levam à leitura e interpretação sócio-espacial do lugar, fornecendo uma maior adequabili-
dade para uma investigação didático-interpretativa;

d) teoria da cognição, por permitir avaliar como se relacionam o aluno-usuário e o  
mapa  recurso de ensino, em sala de aula;

e) visualização cartográfica, por permitir possibilitar ao aluno acesso a produtos carto-
gráficos com plataforma dinâmico-interativa e efeitos multimídias;

f ) e, recentemente também os pressupostos da cartografia tátil, por atender produção 
de materiais didáticos para os portadores de deficiência visual.

E para atingir as propostas explicitadas, o projeto, vem sendo executado em quatro	
etapas	diferenciadas e indissociáveis, entre si.

Na 1o	etapa10 caberá a  “Elaboração	do	atlas	municipal	escolar	de	Ourinhos-SP”, 
propriamente dita, em seu formato analógico (linguagem analógica com diferentes modali-
dades de leitura – texto, fotos e mapas). Para isto: 

O atlas municipal de Ourinhos terá como enfoque quatro recortes temáticos: o geográ-
fico, o histórico, o ambiental e o cartográfico. 

8  Oliveira (2003, p. 50) explica que as pesquisas educacionais mais recentes têm apontado a investigação-qualitativa 

como a mais adequada a uma investigação didático-interpretativa.

9  Criada  por  Kurt  Lewin,  nos  anos  40,  trata-se  de  uma  filosofia  prática  ou  ciência  moral  que  permite  a  reflexão 

sistemática das práticas sociais sobre as melhores formas de trabalhar os valores na prática (Francischett, 2001, p. 12).

10  Formalizado através de um parceria com o Núcleo de Ensino da UNESP/Ourinhos, a Delegacia Regional de Ensino 

e a Secretaria Municipal de Educação de Ourinhos-SP, durante a 1a etapa, incluindo as adaptações necessárias, o Atlas 

Municipal Escolar de Ourinhos, desde 2005,  vem tomando como base as experiências relatadas  pelo Grupo Atlas da 

UNESP de Rio Claro, especificamente por Almeida (2003).
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No estudo da Geografia são fundamentais os destaques para o ensino-aprendizagem 
da dinâmica espacial. Teorizar que a Geografia estuda as relações sociedade-natureza na 
busca de explicações para a organização do espaço, a qual tem raízes nas relações sociais 
de trabalho. Assim os conceitos de lugar, espaços (natural e construído), paisagens, terri-
tórios, imigração, expansão urbana, indústria e agroindústria, transportes, serviços e infra-
-estrutura urbana, escalas e as várias formas de representação (mapa, imagens e fotografias 
aéreas), tornam-se seu foco de análise.  Para Passini; Pezzato (2005): 

[...] a leitura da paisagem pode envolver o aluno para um “querer apren-

der” sobre o espaço geográfico municipal num movimento em que co-

nhecimento e percepção subjetiva estejam entrelaçados. O caminho que 

provoque a confluência da paisagem espacial, como eixo temático na 

Geografia, e a Cartografia Escolar, como linguagem, podem viabilizar a 

construção de um estudo analítico, estágio avançado de leituras tanto de 

textos como de mapas” (PASSINI; PEZZATO, 2005, p. 11263).

Já o estudo da História permite reviver o clima de uma época, a saudade de um tempo. 
Desta forma desperta nos alunos a topofilia, o interesse pela história de sua cidade, o res-
gate de sua identidade e a busca de sua cidadania.  A reconstrução da história de um local 
é trabalho amplo, desencadeia um conjunto de forças no imaginário individual e coletivo 
de todos (HOFING, 2003). 

Hofing (2003) destaca que:

[...] ensinar História é estimular os alunos a refletirem e fazerem desco-

bertas valorizando o saber do aluno. A História não existe apenas nos 

livros, ela é real; por meio de relatos de pais, avós, o aluno pesquisa, 

seleciona e produz um texto informativo. Essa nova maneira de ensinar 

história muda o foco: dos grandes homens e seus feitos para as pessoas 

comuns e seu cotidiano. Entram em cena os costumes da vida real que 

diminuem também à distância com relação ao passado: os alunos dei-

xam de ver a história fragmentada e passam a vê-la como um todo do 

qual fazem parte...”.  Assim “a preservação da memória, a reconstrução 

do passado, leva as pessoas a terem um novo  olhar diante do velho, do 
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antigo, das marcas do passado, o novo e o velho juntos. Olhar a cidade e 

o campo com outro olhar. (HOFING, 2003, p. 181). 

Quanto ao meio	ambiente, atualmente o compromisso pela sua preservação vem ga-
nhando destaque nos diversos segmentos da sociedade devido às transformações ofereci-
das pelo mundo contemporâneo. A própria constituição brasileira em seu art. 255 - pa-
rágrafo 1º do capítulo VI do meio ambiente (Lei 6.939 de 31/08/81) prevê que “...todos 
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que se trata de um bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”. Assim, promover a educação ambiental, 
em prol do município, em todos os níveis de ensino bem como a conscientização pública 
para a preservação ambiental torna-se ato de cidadania (ZACHARIAS, 2008, s/p).

Por outro lado, em relação à  produção da	linguagem	cartográfica não se pode per-
der de vista sua função social em atlas escolares. Compreender e utilizar a representação 
cartográfica, sem dúvida alguma, amplia as possibilidades dos alunos extrair, comunicar e 
analisar informações em vários campos do conhecimento geográfico, além de contribuir 
para uma melhor interação com a espacialidade dos fenômenos estudados (ZACHA-
RIAS, 2008, s/p).

b) Será destinado aos alunos de 5a a 9a séries do ensino fundamental. Por isso deverá 
possibilitar diferentes leituras: leitura gráfica (mapa), leitura iconográfica (foto) e a leitura 
textual (informações escritas). 

c) Quanto à comunicação gráfica, e configuração da aparência das páginas temáticas 
do atlas municipal escolar, baseada na proposta de Zacharias (2006), as representações 
bidimensionais serão elaboradas segundo a teoria da Semiologia Gráfica - (La Grafique) 
-, tendo como princípio duas modalidades de leitura: leitura bimensional (x,y) e a leitura 
iconográfica com legenda de coleção de mapas.

Pensando, no apoio ao ensino-aprendizagem, em sala de aula, a 2o	etapa constará da 
elaboração	de	um	kit	didático	com:

Atlas digital interativo com mapas multimídias e vôos panorâmicos 3D (linguagem 
digital). Sobre esta questão, o	 avanço da informática possibilitou não apenas a conversão 
das informações analógicas em digitais. Mas também,

[...] a partir dos anos 90, fez surgir, através da visualização cartográfica, 

uma nova forma de criar, estruturar, armazenar, manipular, analisar, 

distribuir, bem como comunicar suas representações espaciais. Hoje, por 
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meio da estruturação de um banco de dados geográficos é possível elaborar 

representações gráficas (mapas) com animações, fotos, áudio, vídeos, links 

entre outras informações; que possibilitam ao usuário acesso a produtos 

cartográficos dotados do chamado efeito multimídia” (RAMOS, 2006). 

Com isso, os mapas deixaram de ser apenas uma estrutura da superfície terrestre em 
perspectiva estática, para tornarem-se, também, uma estrutura com plataforma dinâmico-
-interativa que, associada aos efeitos multimídias de programas de análise espacial -  como 
os SIG’s, por exemplo -  possibilitam aos usuários, na tela do computador,  simular vôos 
3D panorâmico-virtuais sobre as diferentes paisagens do  mapa temático enfocado. “Se 
pensarmos nas características deste novo aluno, os usuários e consumidores de informática 
e internet”, os mapas dinâmicos e interativos, como complemento visual aos analógicos, 
tornam-se instrumentos atrativos para o “querer aprender” e o “despertar o entender” das 
representações gráficas espaciais.

b) Documentário em DVD, sobre o município de Ourinhos (linguagem cinematográfi-
ca), o qual será organizado com filmagens sobre os temas abordados nas páginas do atlas 
municipal escolar. Convém destacar que, para cada tema será produzido “um curta” de mais 
ou menos 15 a 20 minutos, onde o próprio autor da página, neste caso, os alunos de gra-
duação ou professores da rede, serão os locutores e apresentadores das questões abordadas.

Porém dada às abrangências, cada vez  maiores, do educador com as necessidades es-
peciais, a 3a	etapa será destinada à elaboração	do	atlas	municipal	escolar	tátil	(linguagem 
tátil). A fim de atender a educação para portadores de deficiência visual, é objetivo dessa 
etapa desenvolver e divulgar uma nova forma de atlas municipal escolar, que facilite a 
utilização da linguagem tátil no tratamento e comunicação da informação geográfica mu-
nicipal para os portadores de deficiência visual. Portanto auxiliar alunos cegos e com visão 
subnormal, que frequentam aulas nas classes de recursos da escola especial ampliar seus 
conhecimentos sobre o espaço geográfico vivido; bem como, viabilizar a  integração com 
seus colegas videntes, serão os grandes desafios aqui sugeridos.

Por último, haverá na 4o	etapa a  formação	e	capacitação	de	professores	tutores, os 
quais serão futuros disseminadores deste material didático, o atlas municipal escolar de 
Ourinhos/SP, em sala de aula. Através de oficinas, seminários e troca de informações to-
das as páginas do atlas serão discutidas com o professor educador, levando-os as leituras 
geográfica, histórica, ambiental e cartográfica, adquirindo autonomia de pensamento, o 
principal qualitativo do fazer-se pesquisador diante das quatro etapas pré-estabelecidas. 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
O

 Lug
ar no

 M
und

o
, o

 M
und

o
 no

 Lug
ar...

459

2.1 Resultados parciais obtidos: algumas considerações

Pelo fato deste trabalho estar sendo desenvolvido em quatro etapas, indissociáveis entre 
si, conforme mencionado, serão apresentadas algumas discussões quanto aos resultados 
parciais obtidos até o presente momento, na 	1a etapa (elaboração do atlas municipal esco-
lar) e a  2ª etapa (atlas digital interativo com mapas multimídias e vôos panorâmicos 3D 
previstos pelo projeto).

2.1.1	Elaboração	das	páginas	do	atlas	escolar	de	Ourinhos	

O desafio maior da construção das páginas de um atlas municipal escolar está na siste-
matização de dados de modo que contemple uma linguagem acessível ao nível de alunos 
a que se propõe, que nesta pesquisa vem sendo  de 5a a 9a séries do ensino fundamental. 

Desta maneira o pesquisador entra em contato com um amplo leque de informações, 
uma vez que, a depender da área de estudo, há poucos livros e materiais publicados sobre 
o município, situação que, muitas vezes, faz-se necessário percorrer outros caminhos para 
a coleta e sistematização dos dados.

Por outro lado, a construção das páginas não pode estar desconectada dos objetivos 
maiores do atlas como um todo, assim como com os objetivos da construção de cada 
página. Assim, através dos quatro recortes temáticos: geográfico, histórico,  ambiental e 
cartográfico, o processo de produção desse material didático terá como meta principal o	
paradigma	da	pesquisa-ação	e/ou	pesquisa	colaborativa. 

Para Elliott (1998) essa é uma pesquisa acadêmica, que juntamente com professores, 
produz mudanças pedagógicas na prática destes por meio da reflexão de sua própria ação. 
Salienta, o autor (op.cit.)  que:

[...] a atividade colaborativa, ao invés de diminuir a autonomia do 

professor em relação ao currículo, constrói um contexto no qual ela pode 

ser ampliada. Professores podem ser considerados como autônomos em si-

tuações nas quais suas ações são autodeterminadas e relativamente livres 

de obrigações impostas externamente. (ELLIOTT, 1998, p. 142).

Assim, o atlas escolar do município de Ourinhos, SP, Brasil, vem resultando de uma 
pesquisa colaborativa entre professores pesquisadores do ensino superior e alunos da 
UNESP/OURINHOS, os quais num trabalho de parceria, compartilhando desde infor-
mações, discussões, dúvidas e bibliografias, nos diversos grupos de pesquisa da UNESP/
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OURINHOS estarão produzindo um material que possa contribuir para o enriquecimen-
to das reflexões a respeito da melhoria da qualidade de ensino local. 

Também, num segundo momento, constarão dessas equipes os professores da rede (es-
tadual e municipal), que terão um papel essencial na finalização das páginas. Através do 
designo como “olheiros”, esses professores trarão  novas sugestões, informações, índice 
de facilidades e dificuldades com as temáticas apresentadas, após aplicação das páginas 
testes em sala de aula. A participação dos professores do ensino fundamental é de extrema 
importância, visto que, são eles que  farão a transposição didática, em sala de aula, dos 
conteúdos  abordados no material didático.

Partindo destes pressupostos, concordamos com Almeida (2003) quando salienta que:

[...] a produção de um material didático dessa natureza não deve ser 

tarefa que um especialista, geógrafo ou cartógrafo, faça isoladamente, sob 

pena de se criar um material alheio às necessidades escolares. (ALMEI-

DA, 2003, p.164).

Pois bem, pelo fato do município de Ourinhos, localizar-se em uma área estratégica, 
por estar situado em uma região com grande potencial em termos de recursos hídricos, 
proporcionados pelos seus principais rios, Pardo e Turvo, além dos tributários de até 3ª 
ordem do rio Paranapanema, optou-se  pela escolha do tema “recursos	hídricos” como 
proposta de elaboração da primeira página “protótipo” do futuro atlas municipal escolar 
de Ourinhos.

Os principais rios que drenam o município de Ourinhos encontram-se na 17ª Unidade 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo/SP, denominado Médio 
Paranapanema (UGRHI –MP), sendo desta forma seu gerenciamento de responsabili-
dade do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema (CBH-MP). Definida 
pela Lei nº 9.034/94, a UGRHI-MP, localiza-se na porção centro-oeste do estado de São 
Paulo, apresentando uma área total de 16.736 km2 , sub-dividida em cinco grandes bacias 
hidrográficas: Pardo, Turvo, Novo, Pari, Capivara, além dos tributários até 3ª ordem pro-
venientes do rio Paranapanema.

Ao fim de sua elaboração, os objetivos delineadores foram voltados para que os alunos: 
a) conheçam a expressividade do recurso hídrico do município em que vivem; b)	possam 
conhecer e relacionar os cursos hídricos com o relevo, geologia e  pedologia; c) conheçam 
a localização dos rios e córregos; d) saibam o que é uma bacia hidrográfica; e) conheçam 
a situação dos córregos urbanos, seu processo de degradação e  um pouco de sua história. 
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Após a primeira página, duas outras, com temas correlatos  foram elaboradas: 

1. Página sobre  a origem e o destino da água, escrita com base em documentos, foto-
grafias e dados da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos (SAE), além das ob-
servações e coletas feitas diretamente em campo, tem por finalidade destacar a origem e o 
destino das águas que são utilizadas nas residências, comércio e indústria do município. O 
maior objetivo é desenvolver competências e habilidades, a fim de possibilitar que os alunos 
compreendam: a) o processo pelo qual passa a água, desde quando é retirada bruta do rio 
até quando chega às residências, comércio e indústria; b) a degradação ambiental causada 
pelo não tratamento de esgoto; c) o percurso dispendioso pelo qual passa a água até chegar 
às residências; d) que o relevo é importante na distribuição de água e capitação de esgoto.

2. Página de olarias e cerâmicas, pelo fato de que no município de Ourinhos há uma 
peculiaridade quanto à quantidade e localização de olarias e cerâmicas. Desde o início da 
década de 1920 começou-se a atividade voltada à fabricação de tijolos e telhas. A maior 
parte das olarias e cerâmicas estão concentradas em bairros vizinhos e muito próximos ao 
rio Paranapanema, de onde, até recentemente, era retirada a principal matéria prima para 
fazer o tijolo - a argila. Atualmente, as leis ambientais estão ficando cada vez mais rígidas 
no estado de São Paulo e isso fez com que a atividade extrativista de argila, às margens do 
Paranapanema, fosse cessada. Porém este fato trouxe como consequência a continuidade 
dessas atividades para o abastecimento das olarias e cerâmicas nas cidades de Ribeirão 
Claro e Jacarezinho, ambas localizadas no Estado do Paraná.

Neste intuito esta página foi  escrita a fim de possibilitar que os alunos compreendam: 
a) o processo histórico pelo qual passaram as olarias e cerâmicas de Ourinhos; b) os im-
pactos ambientais causados por essa atividade econômica; c) que a automação, em algumas 
olarias e cerâmicas, tanto trouxe competitividade, quanto o desemprego generalizado no 
setor, havendo também a falência de várias delas ao longo do tempo.

Quanto à  concepção gráfica, seguindo as recomendações de Almeida (2003), as pági-
nas estão sendo elaboradas com um padrão em que:

a) o tamanho das páginas será de dimensão A4; em formato analógico e colorido;

b) os temas serão representados em páginas duplas, sendo que os mapas deverão ficar 
na página direita e os textos na página esquerda. Esta diagramação favorece a leitura do 
aluno, conduzindo seu olhar no sentido esquerdo-direito.

Ao passo que, em relação à comunicação e representação gráfica  das páginas, baseada 
na proposta de Zacharias (2006), as representações bidimensionais estão sendo elaboradas 
segundo a teoria da Semiologia Gráfica. 
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Figura 1 – Protótipo da aparência das páginas do atlas municipal escolar de Ourinhos.
Fonte - Almeida (2003) – Adaptado por Zacharias (2006)

A elaboração de mapeamentos temáticos no momento da diagramação da leitura bi-
dimensional (x,y) serve não apenas para descrever, cartograficamente ou textualmente, a 
dinâmica espacial, no nível de conjunto, mas ao contrário, quando é destinada a diferentes 
públicos, sua representação gráfica tem a tripla função de registrar, tratar e comunicar vi-
sualmente a informação espacial, de acordo com a compreensão espacial das faixas etárias 
envolvidas.  

Indagações que tornam o estruturalismo da “La Graphique” um importante método e 
paradigma do tratamento gráfico e visual da informação, por basear-se em uma lingua-
gem monossêmica adequada (sentido único).  O paradigma semiológico	(“La Graphique”) 
foi sistematizado na França, na década de 1960, por Jacques Bertin, com o propósito de 
explicar seu método lógico da informação, no  qual o mapa se define como uma modali-
dade que explora visualmente o plano bidimensional da representação gráfica	e, por isto 
deve ser compreendido a partir de três componentes de análises: a) os da imagem gráfica 
(dois componentes de localização e um de qualificação); b) da linguagem gráfica (sistema de 
signos) e; c) da transcrição gráfica e visual (propriedades perceptivas). Cabe ainda ressaltar, 
a importante função que leitura iconográfica oferece aos alunos, uma vez que permitem 
analisar a dinâmica espacial do lugar, de forma visível.  Ou seja, através dos registros foto-
gráficos, os alunos conseguem observar detalhes sobre o espaço geográfico, suas realidades 
espaciais, as evoluções espaciais e temporais  de um cenário atual contrastando-o com um 
cenário passado.

Se associado à legenda por coleção de mapas, como legenda visual, o registro foto-
gráfico permite ao aluno identificar as ocorrências espaciais de cada fenômeno, no nível 
elementar, representado no plano bidimensional da superposição de várias imagens em 
um mesmo mapa.
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2.1.2	Aplicação	dos	protótipos	das	páginas	nas	escolas	laboratórios

Para a escolha das “escolas laboratórios” adotamos  os critérios de centro-periferia e de 
urbano-rural, por entendermos que a percepção do lugar, pelos alunos,  ocorrerá de for-
ma distinta, dado os contextos políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, neles 
inseridos. Diante deste aspecto foram selecionadas duas escolas, sendo que a primeira é 
estadual e localiza-se na periferia (E.E. Professora Justina de Oliveira Gonçalves)  e a se-
gunda é municipal e localiza-se  na área central da cidade (E.M.E.F Racanello). . 

A  aplicação das páginas ocorreu na E.E. Professora Justina de Oliveira Gonçalves, com 
alunos das 6a e 8a séries. Portanto, primeiramente buscou-se mensurar o conhecimento 
que os alunos tinham sobre os conceitos relacionados aos recursos hídricos de Ourinhos.

Para tanto, aplicou-se um questionário, estruturado com 11 questões que procuraram 
analisar conhecimentos e informações sobre o lugar de vivências desses alunos, sobretudo 
no que diz respeito aos recursos hídricos do município. Juntamente a este questionário 
foram distribuídos mapas temáticos do município, a “Carta de Drenagem”  (na escala 
1:50.000).

Na maior parte das questões diagnosticou-se dificuldades e carências por parte da 
maioria dos alunos, confirmando, possivelmente, a não relação dos conhecimentos de suas 
vivências com o conhecimento produzido/organizado no ambiente escolar. Essa dificul-
dade dos alunos foi bastante evidenciada quando se questionaram sobre alguns conceitos 
geográficos e ambientais relacionados ao tema recurso hídrico (como assoreamento, mata 
ciliar, degradação ambiental) conceitos estes fundamentais para construção/organização 
do raciocínio geográfico. 

Nesta perspectiva Callai (2005) enfatiza que:

Os conceitos são fundamentais para que se possam analisar os territórios 

em geral e os lugares específicos, e vão sendo construídos ao longo do pro-

cesso de análise. (CALLAI, 2005, p. 241).

E acrescenta:

Ao ler o espaço, desencadeia-se o processo de conhecimento da realidade 

que é vivida cotidianamente. Constrói-se o conceito, que é uma abstra-

ção da realidade, formado a partir da realidade em si a partir da com-

preensão do lugar concreto, de onde se extraem elementos para pensar o 
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mundo(ao construir a nossa história e o nosso espaço). Nesse caminho, ao 

observar o lugar específico e confrontá-lo com outros lugares, tem início 

um processo de abstração que se assenta entre o real aparente, visível, 

perceptível e o concreto pensado na elaboração do que está sendo vivido. 

(CALLAI, 2005, 241).  

As aulas ministradas posteriormente trataram sobre conceitos geográficos referentes 
as  áreas vividas pelos alunos, através da associação de três representações cartográficas: 
os mapas, as fotos e as fotografias aéreas da cidade. A utilização de representações em 
sala de aula é importante uma vez que pode auxiliar na formação de um sujeito crítico da 
realidade:

Estudiosos do ensino/aprendizagem da Cartografia consideram que, para o sujeito ser 
capaz de ler de forma crítica o espaço, é necessário tanto que ele saiba fazer a leitura do 
espaço real/concreto como que ele seja capaz de fazer a leitura de sua representação, o 
mapa (CALLAI, 2005).

Entendendo-se, portanto, a importância da utilização de representações e do saber ler 
as representações para permitir uma leitura do espaço, ministraram-se aulas referentes a 
alfabetização cartográfica. Essas aulas foram planejadas de forma que os alunos saíssem 
com conteúdos suficientes para efetuarem leituras de representações gráficas. 

No que se refere ainda representação verificou-se que a maioria dos alunos nunca ha-
viam tido contato com mapas temáticos sobre o município de Ourinhos.   A apresentação 
da carta de drenagem, juntamente com as fotografias aéreas, suscitou diversas colocações 
por parte dos alunos: “como o município de Ourinhos é grande, nossa!!!”; “A área urbana do 
município é menor que a área rural!”. Muitas  colocações diziam respeito ao entendimento 
da realidade vivida pelos alunos. Tal fato foi perceptível em comentários como: “olha o 
córrego do Monjolinho?”,  “aqui é o Rio Paranapanema, é ele que divide São Paulo com Paraná, 
não é?”, “é o Córrego Águas do Jacú, que fica perto da escola não é?”, “As águas dos rios são azul 
porque o rio está em Ourinhos, né?. Porque, se estivesse em São Paulo seria marrom?”.

As fotografias foram muito bem recebidas pelos alunos uma vez que há relações muito 
próximas entre estas e os alunos. A localização dos fenômenos foram atividades desenvol-
vidas pelos alunos automaticamente, correlacionando os eventos das fotografias com os 
eventos representados no mapa.

Com relação à importância da fotografia, Martinelli (1994, p.76) nos coloca que:
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[...] Tradicionalmente, o geógrafo recorre a este tipo de registro para fi-

xar certas características da realidade que está pesquisando. Muitas ve-

zes com o propósito de ilustrar o que o texto “diz”... assim a fotografia 

torna-se um instrumental importantíssimo, aproximando mais o grande 

público aos objetos de estudo científico.(MARTINELLI, 1994, p. 76).

Percebeu-se, portanto, nesta observação e aplicação de conceitos, juntamente com a 
aplicação parcial da página de drenagem do atlas, que há uma interligação entre as duas 
modalidades de leitura, (representação gráfica e fotografia), com a formulação de concei-
tos, e que essa interligação entre fotografia, mapa e conceitos é importante na formação 
de um sujeito consciente, crítico a respeito de sua realidade vivida e que a partir desta 
consciência sobre realidade vivida, o aluno tenha a oportunidade de entender como nos 
diria o professor Milton Santos, que vivemos numa “aldeia global”, ou seja, a dinâmica do 
lugar mais longínquo tem influência do global e vice-versa, e que através disso este mesmo 
aluno possa se perceber como ator nestas relações espaciais dinâmicas. 

2.1.3			O	vôo	panorâmico	3D	-	leitura	em	perspectiva	(x,y,z)

Com a finalidade de fornecer uma análise de conjunto, através dos diferentes arranjos 
espaciais, as representações em perspectiva (estereográficas) sempre foram classicamente 
exploradas por estudiosos da Geografia. Através dos chamados bloco-diagramas, seu cará-
ter sugestivo possibilita ao leitor não especialista tomar contato com a paisagem aparente, 
tal como ela é realmente, vista a partir de determinado ponto. (fazer uma relação entre 
estereográficas e 3D)

Entretanto, Bertin (1973, 1977) apud Martinelli (1994): 

[...] não considera tais construções gráficas como mapas, pois deformam 

o plano bidimensional; as localizações sobre este passam a não ser mais 

homotéticas à constante da localização geográfica em termos absolutos e a 

imagem percebida não pode mais ser considerada como universal: haverá 

uma impressão do espaço tridimensional diferente para cada observador, 

conforme o ponto em que ele se situar diante da paisagem para apreciá-la 

(azimute e elevação). (MARTINELLI, 1994, p. 76).

Apesar da pertinente observação, Martinelli (1994, p. 76) argumenta que:
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[...]  não podemos deixar de lado seu valor educativo. Permite ao consulente 

uma visão panorâmica do espaço, mais próxima de sua realidade, libertan-

do-o de certa forma da insólita rigidez da visão vertical (zenital) que o mapa 

impõe. Entretanto, a geometria da imagem será sempre fixada a partir do 

ponto de vista que o construtor do bloco-diagrama privilegiar. Para que o 

consulente se liberte completamente da rigidez imposta pela escolha do ponto 

de observação definido pelo construtor, a solução alternativa é a construção 

do modelo tridimensional (maquete), a qual, além de contar com esta van-

tagem, minimiza a dificuldade da decodificação, dada a extrema similari-

dade com a realidade do observador. (MARTINELLI, 1994, p. 76).

Sobre a construção de modelos tridimensionais, convém lembrar que, no decorrer da 
década de 90, com a utilização em grande escala da geoinformação na cartografia, tornou-
-se possível armazenar e representar o mundo real em ambiente virtual, abrindo espaço 
para o aparecimento de poderosos instrumentos tecnológicos capazes de gerar, cruzar e 
analisar informações relativas ao ambiente espacial.

A partir destes novos instrumentos, o relevo que anteriormente era representado em 
terceira dimensão através de blocos diagramas pelos métodos gráficos tradicionais, passa a 
ser inferido pelos chamados modelos digitais de elevação MDE’s) pela cartografia digital. 

Em suma, são justamente as formas de representação numérica do relevo, em base 
digital, que, associadas a uma estrutura estatístico-matemática, permitem a leitura da su-
perfície terrestre em perspectiva, ou seja, no formato bi ou tridimensional (x,y,z).

A grande vantagem da leitura em perspectiva sobre a paisagem é a possibilidade de 
análise, em termos, de conjunto espacial na percepção sinótica. Ou seja, o usuário, ao dei-
xar a visão horizontal da informação para atingir a visão quase vertical, tem na paisagem 
praticamente uma imagem, vista de “cima”, como se fosse uma fotografia aérea com estere-
oscopia. Leitura que facilita muito o estudo do conjunto espacial das diferentes paisagens.

Por outro lado, o avanço da informática possibilitou não apenas a conversão das in-
formações analógicas em digitais. A partir dos anos 90, fez surgir, através da visualiza-
ção cartográfica11, uma nova forma de “criar, estruturar, armazenar, manipular, analisar, 
11  De acordo com Ramos (2005, p. 33-47), embora haja uma interação entre Visualização e Comunicação Cartográfica 

permanece uma interdependência entre ambas. Esclarece a autora que, na visualização, não há comunicação estanque, 

unilateral, da concepção de mundo do cartógrafo e, sim, uma comunicação interativa, em que o usuário, dispondo 

de  instrumental  para  exploração  das  informações  do mapa,  constrói  o  conhecimento  e  chega  à  comunicação  final, 
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distribuir”12, bem como comunicar suas representações espaciais. Hoje é possível elaborar 
representações gráficas (mapas) dotados do chamado efeito multimídia, definido como 
“qualquer combinação de texto, arte gráfica, som, animação e vídeo transmitida pela tela do 
computador13”

Com isso, os modelos digitais de elevação deixaram de ser apenas uma estrutura da 
superfície terrestre em perspectiva estática, para tornarem-se, também, uma estrutura com 
plataforma dinâmico-interativa; que, associada aos  efeitos multimídias de programas de 
análise espacial - como os SIG’s por exemplo -,  possibilitam aos alunos, na tela do com-
putador,  simular vôos 3D panorâmico sobre as diferentes realidades espaciais. 

Associado às representações gráficas bidimensionais (mapas) e tridimensionais 
(MNT’s), o vôo panorâmico 3D, oferece grande potencial de transmissão de informação 
no ato da comunicação cartográfica, uma vez que possibilita representações gráficas di-
nâmicas e animadas, com grande capacidade de interagir de forma individualizada e em 
conjunto pelos fenômenos espaciais, em oposição aos meios tradicionais. 

Considerações Finais
O desenvolvimento de pesquisas na produção de atlas escolares municipais tem ad-

quirido relevância no âmbito destas pesquisas, uma vez que possibilita em suas páginas 
conteúdos e temas atuais sobre os lugares das práticas cotidianas de professores e alunos. 

A importância se dá também por causa das inovações no que toca à interdisciplinari-
dade entre as temáticas contidas nesses materiais. As interdisciplinaridades são caracte-
rísticas predominantes nesses materiais. Mesmo quando intitulados “urbano”, “ambiental” 
ou “geográfico”, os atlas permitem em suas páginas uma aproximação maior com outros 
temas e conteúdos, buscando a interdisciplinaridade, ou multidisciplinaridade.

Desde o incentivo dos PCN’s para o estudo da localidade por  meio de atlas escolares 
municipais muito se tem produzido no meio científico. Fato que, nos remete as palavras 
de Miranda (2003), ao mencionar que:

construída por ele mesmo. A partir deste objetivo, a preocupação atual dos pesquisadores em visualização cartográfica 

consiste em estudar o uso de novas  tecnologias para prover  ferramental exploratório a fim de facilitar a visualização 

espacial, e fornecer ao leitor informações que não seriam visíveis por meio de mapas em papel. Fato que, o processo de 

comunicação cartográfica pode compreender o uso de cartografia digital e também de sistemas de informação geográfica 

como subsídio para a elaboração de mapas estruturados para consulta em ambientes digitais interativos, ou seja, mapas 

elaborados para serem instrumentos de análise exploratória.

12 Ramos (2005. p. 14).

13  Vaughan (1994, p. 3) apud Ramos (2005, p. 50)
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[...] atlas escolares estão na moda, no mundo inteiro é a afirmação de Le 

Sann (2002a), com a autoridade de quem coordena um grupo de pes-

quisa responsável pela produção de 8 atlas escolares de municípios minei-

ros já publicados e outros 13 em fase de elaboração. Além da participação 

na produção do Atlas Escolar de Quebec por intermédio do convênio 

entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Université du Québec 

à Montreal. (MIRANDA, 2003, 232).
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Os Processos Interativos em Sala de Aula: 

Um Estudo de Caso

Caio Samuel Franciscati da Silva1

Rosemary Rodrigues de Oliveira2

Resumo: Neste trabalho, financiado pelo Programa dos Núcleos de Ensino 
da PROGRAD-UNESP para os anos de 2009 e 20103, analisamos 
as interações discursivas (professor-aluno e aluno-aluno) desenvol-
vidas em aulas de Ciências. Para tanto, adotamos como modalidade 
metodológica o estudo de caso, no qual os dados foram recolhidos 
através da observação de onze aulas de Ciências de uma sexta série 
do ensino fundamental de uma escola do município de Jaboticabal 
– SP, e também por meio de uma entrevista semi-estruturada com 
a professora responsável por esta disciplina. Os resultados, anali-
sados à luz do referencial vigotskiano, indicam que os processos 
interativos são constituídos por situações de indisciplina, em que 
encontramos uma polaridade nas relações interativas estabelecidas: 
por um lado, a interação professor-aluno visa o controle do com-
portamento dos estudantes e a imposição da autoridade docente; 
por outro lado, as interações aluno-aluno colocam-se como um 
movimento de resistência à figura da professora.

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Indisciplina. Processos Interativos.

Com Quem Dialogamos
A psicologia sócio-histórica traz em seu bojo a concepção de que o homem se constitui, 

como tal, por meio das relações que estabelece com outros membros sociais. Desde o nosso 
nascimento somos socialmente dependentes e entramos em um processo histórico que, de 
um lado, nos oferece os dados e as visões sobre o mundo e, de outro, nos permite a constru-
ção de uma visão pessoal sobre o mesmo (VYGOTSKY, 1984; OLIVEIRA, 1992, 1995).

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência – Faculdade de Ciências – UNESP Campus 

de Bauru – SP

2  Professora da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – Departamento de Economia Rural – UNESP Campus 

de Jaboticabal – SP

3  Projeto intitulado: “Interações em sala de aula: construção do saber ou obstáculo à ação docente? – a visão de 

professores e alunos”.
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Como seres humanos e, portanto, ontologicamente sociais, passamos a construir a nos-
sa história só e exclusivamente com a participação dos outros e da apropriação do legado 
cultural da humanidade. A cultura é parte inerente da natureza humana, sendo comparti-
lhada ao longo de a toda a existência do indivíduo, além de subsidiar o desenvolvimento 
psicológico do homem. Neste contexto, Vygotsky considera a dupla natureza humana: 
uma espécie biológica vivente em um meio social. Nesta perspectiva, as funções psicológi-
cas superiores4 são desenvolvidas em meio social, na relação do homem com a sociedade e 
com o mundo. Este desenvolvimento é favorecido pela mediação realizada por instrumen-
tos e signos social e culturalmente estabelecidos (OLIVEIRA, 1992).

Compreendemos assim que a relação entre o homem e o mundo é uma relação media-
da, sendo esta ideia o cerne da teoria vigotskiniana. Segundo Vygotsky (2005), o homem, 
enquanto sujeito do conhecimento, não o apreende de forma direta, mas mediada por sis-
temas simbólicos socialmente constituídos, ou seja, apropria-se do conhecimento através 
de representações do mundo real.

Dentre os sistemas simbólicos, a linguagem desempenha papel fundamental na media-
ção entre o homem e o mundo. Diferentemente dos outros animais, que adquirem novas 
experiências através da interação direta com o ambiente, o homem assimila a experiência 
histórico-social por meio da linguagem (LURIA, 1991).

Quando a criança aprende a ler, na escola, a escrever, fazer contas, quan-

do aprende os fundamentos da ciência, assimila uma experiência huma-

no-social, da qual não poderia assimilar nem sequer uma milionésima 

parte se o seu desenvolvimento fosse apenas determinado pela experiência 

que pode alcançar-se mediante uma interação direta com o ambiente. 

Através da generalização verbal, a criança fica possuidora de um novo 

fator de desenvolvimento – a aquisição da experiência humano-social 

– que se converte rapidamente no fator fundamental da sua formação 

mental (LURIA, 1991, p.79-80).

O desenvolvimento cognitivo se dá por meio das interações entre os ambientes natural 
e social em que indivíduo está inserido e, em situações de ensino e aprendizagem, cabe ao 
professor conduzir e/ou mediar estas interações, possibilitando que o sujeito se aproprie 

4   Segundo Vygotsky, são consideradas funções psicológicas superiores atividades humanas tais como a abstração e 

o planejamento de ações futuras, pois estas se diferenciam de mecanismos mais elementares como ações reflexas, por 

exemplo. (OLIVEIRA, 1995).
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por meio da palavra - signos da linguagem – dos saberes cultural e socialmente construí-
dos pela humanidade (KOSTIUK, 1991).

Diante deste quadro, temos assim um movimento de constituição do homem que pas-
sa pela vivência com os outros e se consolida na formação adulta de cada um de nós. A 
criança e o adulto trazem em si marcas de sua própria história – os aspectos pessoais que 
passaram por processos internos de transformação –, assim como marcas da história acu-
muladas no tempo dos grupos sociais, com quem partilham e vivenciam o mundo. Deste 
modo, o indivíduo transforma-se de criança a adulto processando internamente, por meio 
de seu livre-arbítrio, as diversas visões de mundo com as quais convive.

Adultos e crianças, professores e alunos podem conferir às palavras significados e sen-
tidos diferentes. Desta forma, os sujeitos mais experientes, ao interagirem com as crian-
ças, estimulam-nas não só na apropriação da linguagem, como também na sua expansão, 
possibilitando a elaboração de sentidos particularizados, que, por sua vez, dependem da 
vivência infantil e da obtenção de significados mais objetivos e abrangentes. Neste contex-
to, as interações sociais, na perspectiva sócio-histórica, permitem pensar um ser humano 
em constante construção e transformação que, mediante as interações sociais, conquista e 
confere novos significados e olhares para a vida em sociedade e os acordos grupais.

Segundo a concepção vigotskiana a cultura não é algo estanque, mas dinâmica, carac-
terizada pela constante negociação de significados, uma vez que seus membros estão em 
constante recriação e reinterpretação dos saberes. Assim, a interação de membros mais 
experientes com menos experientes em uma dada cultura é parte essencial da abordagem 
vigotskiana, especialmente quando vinculada ao conceito de internalização. É por meio do 
processo de internalização que as crianças começam a desempenhar suas atividades, sob 
orientação e guia de membros mais experientes e, paulatinamente, aprendem a resolvê-las 
de forma independente (OLIVEIRA, 1992).

As atividades coletivas orientadas por adultos ou outros “membros mais capazes” pos-
sibilitam que a criança (ou o aluno) possa solucionar problemas que estejam além de sua 
capacidade de compreensão independente. Desta maneira, a diferença entre o nível das 
atividades que a criança pode realizar de maneira independente (Desenvolvimento Real) 
e àquelas que ela realiza com o auxílio de outros membros constitui a Zona de Desenvol-
vimento Proximal5. Neste contexto, a aprendizagem precede o desenvolvimento e abre ca-
minho para este, possibilitando que o aluno avance cognitivamente. A partir deste avanço 

5  “Ela (a zona de desenvolvimento proximal) é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado 

através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes.” 

(VYGOTSKY, 1984, p. 97).
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possibilitado pelo meio social poderá realizar tais atividades de maneira independente no 
futuro. Sendo assim, o que pertence à Zona de Desenvolvimento Proximal hoje poderá 
fazer parte da Zona de Desenvolvimento Real da criança no futuro (VYGOTSKY, 1991).

Desta maneira, entendemos que em situações de ensino- aprendizagem os saberes são 
construídos pela negociação de significados entre os seus envolvidos e, como estes são 
cultural e socialmente estabelecidos e fornecidos aos “membros imaturos” da sociedade, 
é necessário que neste processo o aluno tenha uma postura proativa. Neste contexto, é 
necessário que o professor conduza sua prática pedagógica de modo a oportunizar que 
o grupo (docente e alunos) trabalhe dentro da Zona de Desenvolvimento Proximal, de 
modo a favorecer os avanços nos processos de desenvolvimento dos alunos.

As interações aluno-aluno também devem ser estimuladas e favorecidas em situações 
educativas, dado que podem contribuir substancialmente na promoção da aprendizagem. 
A heterogeneidade e pluralidade encontrada em nossas salas de aula devem ser vistas 
como fonte favorecedora da aprendizagem, uma vez que, trabalhando dentro da Zona de 
Desenvolvimento Proximal, a construção de sentidos e significados torna-se mais signifi-
cativa. Desta maneira, o papel de mediador não se restringiria somente ao professor, mas 
se ampliaria a todos os envolvidos no processo educativo.

“Com relação à atividade escolar, é interessante destacar que a interação 

entre os alunos também provoca intervenções no desenvolvimento das 

crianças. Os grupos de crianças são sempre heterogêneos quanto ao co-

nhecimento adquirido nas diversas áreas e uma criança mais avançada 

em determinado assunto pode contribuir para o desenvolvimento das 

outras. Assim como o adulto, uma criança também pode funcionar como 

mediadora entre uma e outra criança e às ações e significados estabeleci-

dos como relevantes no interior da cultura.” (OLIVEIRA, 1995, p. 64).

Ao valorizarmos as interações, não estamos esquecendo que a sala de aula tem papéis 
que precisam estar bem-definidos, mas também queremos reforçar que estes papéis não 
estão rigidamente constituídos, ou seja, o professor vai, sim, ensinar o seu aluno, mas 
este poderá aprender também com os colegas mais experientes ou que tiverem vivências 
diferenciadas. Ao professor caberá, ao longo do processo, aglutinar todas as questões que 
aparecerem e sistematizá-las de forma a garantir o domínio de novos conhecimentos por 
todos os seus alunos.
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“Propomos que um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar 

a zona de desenvolvimento proximal, ou seja, o aprendizado desperta 

vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar 

somente quando a criança interage com as pessoas em seu ambiente e 

quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, 

esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento inde-

pendente da criança.” (VYGOTSKY, 1984, p. 101).

Neste contexto, o professor atua como o mediador entre o aluno e o conhecimento 
científico. Esta mediação ocorre pelas intervenções realizadas dentro da Zona de De-
senvolvimento Proximal de seus alunos em um palco de negociação e (re)construção de 
significados por todos os participantes das situações de ensino e aprendizagem.

Quando imaginamos uma sala de aula em um ou como um? processo interativo, es-
tamos acreditando que todos terão possibilidade de falar, levantar suas hipóteses e, nas 
negociações, chegar a conclusões que ajudem o aluno a se perceber parte de um processo 
dinâmico de construção. Radicalizamos o argumento em favor da interação porque acre-
ditamos que o Homem se constitui enquanto tal no confronto com as diferenças; e um 
dos locais privilegiados para isso ocorra é a escola, onde somos reunidos com diferentes 
realidades e, no conjunto de tantas vozes, acabamos por acordar significados para determi-
nadas coisas que, na individualidade de cada um, podem ter diversos sentidos.

Partindo do pressuposto de que as interações discursivas estabelecidas em sala de aula 
são imprescindíveis para a construção do conhecimento, buscamos analisar como se dão 
e qual a qualidade das interações desenvolvidas durante os processos de ensino-aprendi-
zagem em aulas de Ciências. Buscamos compreender qual a concepção apresentada pela 
professora pesquisada sobre o processo interativo e quais tipos de interação predominan-
temente ocorrem em suas aulas, com vistas a garantir a discussão e reflexão sobre o tema.

Caminhos Metodológicos
Em consonância com o paradigma qualitativo que orientou esta investigação, a meto-

dologia utilizada para a recolha de dados fora o estudo de caso. Este método de investi-
gação compreende a observação minuciosa de um contexto ou de um indivíduo, de uma 
fonte particular de documentos ou de um fato específico (BOGDAN e BIKLEN, 1994).

Segundo Lüdke e André (1986), o estudo de caso apresenta limites claramente defini-
dos, representando assim uma unidade dentro de um contexto mais amplo. Desta maneira, 
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o pesquisador contempla as singularidades de um dado contexto, ainda que estas eviden-
ciem semelhanças com outros casos e situações a posteriori.

Na tentativa de responder as questões de nossa pesquisa, utilizamos duas fontes de da-
dos, a saber: (1) os registros descritivos de observações de onze aulas de Ciências, de uma 
sexta série do Ensino Fundamental, de uma escola pública do município de Jaboticabal 
– SP; e, a condução de uma entrevista semi-estruturada com a professora responsável pela 
disciplina “Ciências”, da série em questão.

As observações ocorreram no mês de junho do ano de 2009 e, para o desenvolvimento 
das mesmas, elaboramos um roteiro de observação baseado no utilizado por Becker (1994) 
em que são apresentadas questões que orientaram nosso olhar sobre o contexto estudado. 
A utilização do roteiro favoreceu a sistematização das observações por meio de registros 
em diário de campo, no qual todas as informações relevantes para este estudo, a saber: per-
guntas feitas pelos alunos, intervenções feitas pelo professor, momentos de interação que 
tenham ocorrido em sala de aula e a postura dos sujeitos durante essas situações fossem 
anotadas para posterior análise.

Como técnica complementar para a recolha de dados, utilizamos uma entrevista semi-
-estruturada, pois, como afirmam Lüdke e André (1986), a interação proporcionada pela 
entrevista permite ao pesquisador efetuar correções de percurso ao longo da mesma e/ou 
da pesquisa. A entrevista também possibilita a obtenção de esclarecimentos das infor-
mações desejadas, bem como a percepção de como o sujeito entrevistado faz a leitura do 
mundo que o cerca.

Assim, conduzimos a entrevista com a professora participante desta pesquisa durante 
o mês de junho do ano de 2009, concomitante as observações e em data escolhida pela 
própria docente. Para tanto, elaboramos o seguinte roteiro: (1) Como são suas aulas. Dê 
exemplos; (2) De que modo você acredita que o aluno aprende melhor?; (3) A aula ex-
positiva é suficiente para que o aluno aprenda determinado conteúdo?; (4) Você promove 
discussões em sala de aula? Como são estas discussões. Dê um exemplo; (5) Durante suas 
aulas, você percebe se os alunos interagem entre si? Como é esta interação aluno-aluno? 
Como você vê as interações aluno-aluno? Estas interações atrapalham o desenvolvimento 
de sua aula? Como você lida com estas interações?; e, (6) Você acredita que estas interações 
podem favorecer a aprendizagem? Como?

Os dados recolhidos foram transcritos, compilados em uma matriz e analisados à luz do 
referencial teórico adotado por esta pesquisa. Para o processo de compilação, procedemos 
à leitura do material transcrito, buscando identificar a modalidade didática utilizada pela 
professora, as atividades realizadas pela docente e pelos alunos e os momentos significati-
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vos em cada aula. Assim, as situações que se repetiam ao longo das aulas observadas foram 
agrupadas, favorecendo o recorte dos dados para a análise e a discussão que compõem o 
quinto capítulo deste trabalho.

Resultados e Discussões
O volume de dados gerados com a realização das observações e da entrevista foram 

condensados em uma matriz de dados. A construção deste instrumento nos possibilitou 
visualizar o caso estudado de maneira panorâmica, além do fato de, ao longo da leitura 
de todo o material transcrito, identificar os temas significativos, isto é, situações e/ou mo-
mentos que se repetiam ao longo das aulas observadas e da entrevista que nos saltaram 
aos olhos. A identificação destes temas significativos nos permitiu, em última instância, 
realizar os recortes dos dados que são discutidos no capítulo seguinte.

Para a construção de nossa matriz de dados, realizamos a leitura de nossos dados brutos 
buscando identificar: (1) tema desenvolvido em cada aula; (2) modalidade didática utili-
zada por Clara em cada aula; (3) as atividades realizadas pela docente durante o processo 
de ensino-aprendizagem; (4) as atividades desenvolvidas pelos alunos em cada aula; e, (5) 
os momentos significativos de cada aula.

Abaixo, apresentamos a matriz de dados por nós construídos:
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Tomando como referência os momentos significativos destacados no Quadro 1, nossas 
análises se voltarão para as situações de tensão entre a docente e seus alunos. Assim, refle-
tiremos sobre a indisciplina em sala de aula, buscando compreender como esta constitui as 
interações discursivas entre aluno-aluno e professor-aluno.

Não encontramos nas obras de Vygotsky referências expressas sobre a (in)disciplina, 
mas seus pressupostos sobre a constituição social do indivíduo nos possibilitam ampliar 
nossa compreensão sobre esta temática, bem como relacioná-la com o meio sócio-cultural. 
Reconhecemos que há uma multiplicidade de sentidos atribuídos ao conceito de indis-
ciplina e que o significado – núcleo comum deste termo – também está submetido a va-
riações de entendimentos, dado que há uma diversidade de interações estabelecidas com 
o meio sócio-cultural e de vivências pessoais do indivíduo (REGO, 1996; VIGOTSKY, 
2005, 1984).

O próprio conceito de indisciplina como toda criação cultural, não é 

estático, uniforme, nem tampouco universal. Ele se relaciona com o con-

junto de valores e expectativas que variam ao longo da história, entre as 

diferentes culturas e numa mesma sociedade: nas diversas classes sociais, 

nas diferentes instituições ou até mesmo dentro de uma mesma camada 

social ou organismo. Também no plano individual a palavra indiscipli-

na pode ter diferentes sentidos que dependerão das vivências de cada su-

jeito e do contexto em que foram aplicadas. Como decorrência os padrões 

de disciplina que pautam a educação das crianças e jovens, assim como 

os critérios adotados para identificar um comportamento indisciplinado, 

não somente se transforma ao longo do tempo como também se diferen-

ciam no interior da dinâmica social (REGO, 1996, p. 84).

Ao voltar nosso olhar para o caso estudado, notamos a indisciplina se refere às mani-
festações – individuais e/ou grupais – dos alunos que desacatam e/ou desrespeitam a au-
toridade representada pela professora em sala de aula. Este comportamento indisciplinado 
é expresso por atitudes que dificultam e/ou impossibilitam o trabalho docente como, por 
exemplo, conversação excessiva em tom de voz elevado entre os estudantes e inquietação 
motora dos mesmos. Deste modo, a disciplina é compreendida, neste caso, como submis-
são às regras e preceitos impostos para que se possa ter o ordenamento necessário para 
“o bom andamento da aula” e, sendo assim, toda manifestação de conversa, desatenção, 
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desinteresse, discordância ou inquietação por parte dos alunos é tida como indisciplina. 
Neste contexto, busca-se a docilidade e a passividade dos estudantes por meio do controle 
e da coerção, ou seja, disciplina se torna sinônimo de opressão.

Ressaltamos que idealizamos as situações educacionais como momentos favorecedores 
para a elaboração do conceito de (in)disciplina, pois sendo esta uma construção sócio-
-cultural, ela deve se dar em meio à coletividade que a sala de aula possibilita, tendo o 
professor o papel de mediador deste processo. Auxiliar os estudantes na construção e 
internalização dos conceitos de disciplina e indisciplina é de suma importância, uma vez 
que viver em sociedade presume a criação e o estabelecimento de regras que balizam as re-
lações entre os indivíduos, assegurando o diálogo, a cooperação e a troca entre os membros 
de um grupo social. A escola, enquanto instituição social, também necessita de regras que 
orientem seu funcionamento e a conduta dos sujeitos que nela atuam e convivem. Assim, 
as regras e normas perdem a conotação de prescrições castradoras e opressoras e passam a 
ser entendidas como condição necessária ao convívio social (REGO, 1996).

Mais do que subserviência cega, a internalização e a obediência a deter-

minadas regras pode levar o indivíduo a uma atitude autônoma e, como 

conseqüência, libertadora, já que orienta e baliza suas relações sociais. 

Neste paradigma, o disciplinador é aquele que educa, oferece parâmetros 

e estabelece limites (REGO, 1996, p. 86).

Para tanto, se faz necessário que além das observações de regras que os estudantes 
também sejam incluídos na construção das mesmas na medida do possível. A elaboração 
das normas que nortearão as interações sociais auxiliará os alunos no processo de interio-
rização, frente à reflexão e à aceitação de valores e de atitudes que favorecem o convívio e 
o funcionamento do grupo.

Neste contexto, além de conceitos, fatos e procedimentos, o professor deverá criar si-
tuações para a construção de conteúdos atitudinais durante suas aulas. Tais conteúdos são 
compreendidos como atitudes, normas e valores que, segundo Zabala (1998):

Entendemos por valores os princípios ou as idéias éticas que permitem 

às pessoas emitir um juízo sobre as condutas e seu sentido. São valores a 

solidariedade, o respeito as outros, a responsabilidade, a liberdade, etc. As 

atitudes são tendências ou predisposições relativamente estáveis das pes-

soas para atuar de certa maneira. São a forma como cada pessoa realiza 
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sua conduta de acordo com valores determinados. Assim, são exemplos 

de atitudes: cooperar com o grupo, ajudar os colegas, respeitar o meio 

ambiente, participar das tarefas escolares, etc. (...) As normas constituem 

a forma pactuada de realizar certos valores compartilhados por uma co-

letividade e indicam o que pode se fazer e o que não pode se fazer neste 

grupo (ZABALA, 1998, p. 46-47).

Partindo destes pressupostos, a indisciplina se torna uma atitude de desrespeito aos 
acordos firmados socialmente, isto é, o comportamento indisciplinado passa a ser compre-
endido como uma intolerância e/ou uma intransigência aos limites que balizam as condu-
tas e as relações de dado indivíduo ou grupo. Ainda nesta perspectiva, os limites perdem 
seu aspecto negativo passando a ser compreendidos também como condição que “situa, 
dá consciência de posição ocupada dentro de algum espaço social – a família, a escola, e a 
sociedade como um todo” (REGO, 1996).

O aluno indisciplinado não é aquele que se inquieta e se movimenta em sala de aula, 
visto que as situações de ensino exigem uma participação ativa do estudante para que se 
torne sujeito de sua aprendizagem e, sendo assim, a inquietação e a movimentação passam 
a ser indicadores do envolvimento por parte dos alunos. Nestes termos, o aluno indisci-
plinado é aquele que não respeita os limites firmados socialmente, que não considera os 
pontos de vista e os sentimentos dos demais sujeitos do grupo (sala de aula) e possui difi-
culdades em autogovernar-se (VYGOTSKY, 1984; REGO, 1996).

Deste ponto de vista, a disciplina é concebida como uma qualidade, uma 

virtude (do indivíduo ou de um grupo de alunos) e, principalmente, como 

um objetivo a ser trabalhado e alcançado pela escola. Como decorrência, 

a disciplina, ao invés de ser compreendida como um pré-requisito para o 

aproveitamento escolar, é encarada como resultado (ainda que não exclu-

sivo) da prática educativa realizada na escola (REGO, 1996, p. 87)

Compreendendo a disciplina como um resultado a ser buscado, o ambiente escolar – 
enquanto ambiente social no qual são construídos conceitos e valores – deve oportunizar 
situações para que crianças e adolescentes conheçam os comportamentos e as posturas 
que são considerados corretos (disciplinados) na nossa cultura e que os mesmos possam 
construí-los e interiorizá-los. Assim, a prática educativa também deve voltar-se para a ins-
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trumentalização dos alunos, auxiliando-os no desenvolvimento de seu autocontrole para 
que frente às diferentes situações sociais os estudantes possam refletir e decidir por si só 
quais comportamentos são adequados (REGO, 1996).

A construção dos conteúdos atitudinais, enquanto favorecedores da interiorização da 
disciplina como balizadora das interações sociais, deve ocorrer durante todas as fases da 
escolarização e por toda a comunidade escolar. Dado ao seu caráter transversal, a cons-
trução de atitudes e de valores não se limita à prática docente de apenas um professor, 
mas a todo o professorado e gestão que, paulatinamente, auxiliará os estudantes na ela-
boração e interiorização das mesmas, criando situações para que, durante a construção e 
reconstrução de atitudes e de valores, os alunos não aceitem as regras apenas pela busca 
de recompensas ou fuga de sanções, mas como normas refletidas que garantem e regem o 
funcionamento e as interações do grupo.

Para tanto, o papel mediador do professor é de grande importância, pois sua interpreta-
ção sobre (in)disciplina e a reflexão sobre as regras estabelecidas com o grupo constituirão 
sua prática pedagógica, fornecendo elementos que interferem na maneira que compreende 
as interações aluno-aluno – assim como na maneira que se relaciona com os estudantes –, 
que constrói os critérios para a avaliação dos alunos, bem como no modo que traçará os 
objetivos de sua prática (REGO, 1996).

Ainda neste sentido, é fundamental que o professor busque coerência entre a conduta 
que espera de seus alunos e seu próprio comportamento, visto que a aprendizagem também 
ocorre por meio da imitação de modelos que lhes são oferecidos. Se o professor deseja que 
seus estudantes desenvolvam valores como a tolerância, o respeito mútuo, a cooperação, a 
solidariedade, a justiça, entre outros, é necessário que o docente não somente verbalize seu 
desejo, mas que também se viva em uma ambiente em que tais valores permeiem as intera-
ções sociais, sendo este alcançado através das imagens e comportamentos que o professor 
transmite aos estudantes. Neste aspecto, o professor auxilia na construção do conceito de 
(in)disciplina pelo seu próprio exemplo (VYGOTSKY, 1984; ZABALA, 1998).

Diante destas reflexões percebemos que as atitudes tomadas pela professora frente aos 
comportamentos de seus alunos não foram as mais adequadas, no sentido de auxiliá-los na 
construção e na interiorização de valores e atitudes que conduziriam ao conceito de disci-
plina desejado. Ao perder o controle frente às conversações e às inquietações dos alunos, a 
docente afastou-se da figura de professora mediadora em dois aspectos: (1) diante da agi-
tação dos estudantes a professora não buscou por meios que os auxiliassem na construção 
e na internalização de atitudes e de valores de modo que estes pudessem refletir sobre suas 
condutas e como estas interferiam negativamente no trabalho do grupo; e, (2) ao elevar 
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excessivamente o tom de voz com os estudantes na tentativa de ser ouvida e ao bater com 
os livros na mesa em busca de atenção, a professora deixou de ser o modelo (o parâmetro) 
de condutas desejáveis para os estudantes, demonstrando incoerência entre o discurso (os 
comportamentos desejados no aluno) e a prática (a conduta da docente).

Em decorrência das atitudes da docente, as normas perderam o caráter de balizadoras 
das interações sociais e adquiriram a conotação de regras castradoras e/ou opressoras às 
quais devem ser aceitas e observadas para evitar punições (da professora, da coordenação 
e/ou da direção da escola) ou na busca por recompensas. Neste aspecto, a própria interpre-
tação de (in)disciplina da professora e dos alunos influenciou na interações estabelecidas 
em sala de aula, visto que as interações discursivas professor-aluno foram marcadas por 
tensões e confrontos. Assim, por um lado, observamos a docente que tentava impor sua 
figura de autoridade em sala de aula por meio de atitudes que podem ser compreendidas 
como coercitivas e, por outro lado, os alunos que resistiam às tentativas da professora, ma-
nifestando comportamentos indisciplinados. Vale ressaltar que diante destes aspectos, as 
interações discursivas do tipo aluno-aluno se constituíram em momentos de indisciplina, 
os quais a docente tentava ceifar para o “bom andamento da aula”.

Considerações Finais
As aulas de Ciências observadas apresentam tanto as interações discursivas do tipo 

professor-aluno como as do tipo aluno-aluno. Entretanto, tais interações encontram-se 
polarizadas, isto é, por um lado observamos a interação unidirecional professor-aluno na 
qual a docente buscava impor sua autoridade em sala de aula e controlar o comportamento 
dos estudantes. Por outro lado, temos também as interações aluno-aluno que se colocam 
como, dentre outros, elementos de resistência às imposições da docente através de com-
portamentos ditos indisciplinados como, por exemplo, conversação excessiva entre pares 
(na maioria das vezes em tons de voz elevados) e intensa movimentação dos estudantes 
pela sala de aula.

Neste contexto, as interações discursivas desenvolvidas em sala de aula são permeadas 
por situações de indisciplina, entendendo este conceito como infração às regras estabele-
cidas pela professora e/ou pela escola. Assim, diante desta conceituação de (in)disciplina, 
observamos que a docente, por meio de ameaças, busca cercear as interações discursivas 
do tipo aluno-aluno, com vistas a conter determinados comportamento dos estudantes, 
buscando assim a docilidade e a passividade dos alunos. Para tanto, verificamos que a 
professora utiliza de mecanismos – a aula expositiva e a demonstração, por exemplo – para 
conter a indisciplina manifestada em sala de aula e, também, para diminuir riscos de aci-
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dentes. Todavia, o comportamento desenvolvido pelos estudantes mostrou-se resistente ao 
controle da docente e, assim, tais mecanismos revelaram-se falhos.

No caso estudado, o movimento de controle empreendido pela docente e a indiscipli-
na dos alunos impossibilitaram o favorecimento de canais interativos que permitissem 
a construção de conhecimentos científicos. Assim sendo, não nos foi possível observar 
intervenções dentro da Zonas de Desenvolvimento Proximal que possibilitariam inter-
venções frutíferas no que se refere às negociações de sentidos e significados dentro destas.

Vale destacar que, neste movimento de controle do comportamento dos alunos, a do-
cente buscava cercear toda e qualquer interação discursiva que os estudantes apresenta-
vam. Assim, as interações do tipo aluno-aluno que poderiam desempenhar algum aspecto 
positivo nos processos de ensino-aprendizagem – quando um estudante auxilia um colega 
na resolução de uma atividade; quando um aluno sana a dúvida de um companheiro, ex-
plicando determinado conteúdo por meio de uma linguagem mais próxima; dentre outros 
– também são restringidas. Nestes termos, a tentativa de controle empreendida pela do-
cente limita o processo interativo em sala de aula o que, em última instância, desfavorece 
possíveis interações dentro das Zonas de Desenvolvimento Proximal.
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Resumo: Este artigo visa abordar o processo de construção da proposta 
municipal para o ensino de Geografia na cidade de Presidente 
Prudente (SP), coordenada pelo professor Dr. Cláudio Benito de 
Oliveira Ferraz através do Grupo de Pesquisa Linguagens Geo-
gráficas, vinculado ao Departamento de Educação da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, Campus 
de Presidente Prudente, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação da mesma cidade. A proposta foi iniciada no ano de 
2007 e teve continuação até o ano de 2009, quando contou com o 
apoio da Pró-Reitoria de Graduação através de seu projeto de Nú-
cleo de Ensino. Este texto possui como objetivo principal descrever 
e analisar o processo de construção da referida proposta. O traba-
lho busca refletir sobre as dificuldades na escolha dos conteúdos a 
serem ensinados nas aulas de Geografia, nas séries iniciais e propor 
sempre uma reflexão dos professores para a valorização do cotidia-
no e da diversidade para a aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Geografia; Ensino; Alfabetização; Formação; Conceitos
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Introdução:
O texto aqui presente é fruto de trabalho realizado em termo de parceria estabele-

cida entre a Secretaria Municipal de Educação de Presidente Prudente (SEDUC) e a 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista (FCT/UNESP), 
campus de Presidente Prudente, por meio do Grupo de Pesquisa Linguagens Geográficas 
(GPLG), vinculado ao Departamento de Educação dessa unidade universitária. O desen-
volvimento desta proposta contou com o apoio, num primeiro momento, da Pró-Reitoria 
de Extensão, e atualmente com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação da UNESP, por 
meio do seu programa de Núcleo de Ensino.

Desde 2007 esta proposta vem sendo elaborada atendendo as seguintes etapas. Num 
primeiro momento, ocorreu um levantamento da concepção de Geografia dos professores 
da rede municipal, assim como análise do material didático empregado para se trabalhar 
essa disciplina nas séries iniciais (anexo I). A partir da análise desse material levantado, 
ocorreu, em 2008, a realização de cursos de preparação para que os professores da rede 
municipal, em sua grande maioria não apresentando formação em Geografia, pudessem 
ter noções básicas da linguagem geográfica voltada para os alunos das séries iniciais. 

Feito isso, durante o ano de 2009, uma série de reuniões e estudos foram realizados 
pelos estagiários do projeto juntamente com os professores interessados das escolas muni-
cipais visando apresentar uma proposta guia. Esta ficou pronta em fins de 2009 (anexo II), 
mas a sua efetivação em sala de aula só o correrá a partir do ano letivo de 2010, quando 
a Secretaria Municipal de Educação de Presidente Prudente indicar as escolas em que a 
mesma será experimentada. 

Nossas considerações aqui vão se ater ao trabalho desenvolvido ao longo de 2009, que 
resultou na elaboração do documento base da proposta, visando tecer comentários sobre 
seus referenciais conceituais e princípios teóricos, assim como apontar seus limites e difi-
culdades até agora detectados. Nosso intento, portanto, é justamente pontuar certas consi-
derações a partir do contexto e parâmetros balizadores da proposta, assim como avaliar os 
acertos e equívocos das posturas e opções tomadas. 

Destacamos que a proposta não visa se fechar em si, mas sim estabelecer referenciais 
que possibilitem ao professor enriquecê-la a partir dos elementos delimitadores da mesma, 
contudo, cobra do professor um esforço em continuamente estar a aprender e se atualizar, 
visando integrar os conteúdos e atividades pelas diversas disciplinas que tem de trabalhar, 
tomando os referenciais espaciais como aglutinadores dessas interações e estudos. O foco 
é partir sempre da realidade em que a escola e os alunos se encontram. Sem esta postura e 
compromisso, nenhuma proposta poderá ser aprimorada e efetivamente materializada na 
sala de aula. 
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Desenvolvimento da Proposta
Após os levantamentos realizados nos anos de 2007 e 2008 quanto a análise dos livros e 

materiais didáticos de Geografia, assim como do nível de compreensão que os professores 
da rede municipal de ensino de Presidente Prudente possuíam de conhecimento sobre a 
linguagem e os referenciais geográficos, o projeto buscou focar a capacitação desses pro-
fessores para um maior domínio dos conceitos estrusturadores das análises geográficas. 
Para tal, organizamos ao longo de 2008, cursos que foram ministrados por especialistas 
das várias áreas da Geografia, convidados para trabalharem os conceitos e ferramentas de 
análises geográficas.

Com essa base de referenciais de leitura geográfica delineada, passamos em 2009 a 
trabalhar leituras e debater textos relacionados com os vários conceitos geográficos; essas 
atividades se davam da seguinte maneira. 

Reuniões quinzenais de estudos foram feitas pelos estagiários do projeto juntamente 
com os professores interessados das escolas municipais visando ir discutindo as noções 
básicas de Geografia, analisando as mesmas por meio de comparações com o conteúdo 
proposto nos livros didáticos e nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Essas leituras e de-
bates eram sistematizados e suas conclusões encaminhadas para as reuniões mensais que 
ocorriam com a coordenação do projeto. Nessas reuniões ampliadas, havia a seleção dos 
pontos de proximidade entre o apontado pelas equipes das diversas escolas e, por meio de 
novos esclarecimentos e análises, as considerações feitas retornavam para as escolas, para 
novos estudos e experimentações a serem realizados pelos professores e estagiários. De 
forma geral, assim ficou o organograma das atividades.
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A Coordenação Geral era composta pelo professor responsável pelo Projeto (Prof. Dr. 
Cláudio Benito O. Ferraz), pelas Coordenadoras Pedagógicas da Secretaria Municipal de 
Educação (Profa. Ms Simone Conceição Pereira Deak e Profa. Sandra Aparecida Bar-
bosa), contando com a participação dos estagiários bolsistas do projeto (Cecília Regina 
Soares da Silva e Willian Henrique Martins) e da geógrafa professora da Rede Municipal 
Francielle Bonfim Beraldi. 

Como o princípio norteador era montar a proposta juntamente com os professores, ti-
vemos que trabalhar com aqueles que demonstraram interesse em colaborar. Diante disso, 
a Secretaria Municipal de Educação indicou seis escolas com características diferentes de 
clientela atendida, cujos professores aceitaram se envolver com o projeto. Foram os pro-
fessores das escolas EMEIF Pe. Emilio Becker, localizada na Vila Luso, EMEIF Profa. 
Juraci Menezes Peralta, Conjunto Humberto Salvador e EMEIF Giseli Dalefi, no Jardim 
Universitário, as quais atendem alunos oriundos das classes menos favorecidas da periferia 
de Presidente Prudente, a EMEF João Sebastião Lisboa, localizada num bairro de classe 
média e próxima ao centro, a Vila Charlote, e das escolas EMEIF Rosana Negrão Freitas 
Dos Santos, no Residencial Maré Mansa, e EMEIF José Carlos Pimenta, Jardim Paulista, 
que atendem crianças de bairros com forte concentração de trabalhadores do comércio e 
indústria da cidade.

Ao todo iniciaram as discussões mais de 30 professores dessas várias escolas, os quais 
quinzenalmente se reuniam com os estagiários para debater os textos em suas horas de 
HTPC, sistematizando as análises e dúvidas a serem encaminhadas para a Coordenação 
Geral, que mensalmente, como apontando em parágrafo anterior, analisava o conjunto 
de encaminhamentos e coletivamente apontava os procedimentos a serem aplicados em 
cada caso. 

Fora isso, a Coordenação Geral se reunia a cada quinze dias com os estagiários para 
ir delimitando as análises e estudos realizados entre professores e estagiários, sistemati-
zando assim os pontos norteadores da proposta, que retornava para as escolas. Uma vez 
por mês todos se reuniam, estagiários, professores e Coordenação para ir aproximando as 
conclusões em prol da elaboração de um texto comum que resultaria no documento base 
da proposta de Geografia. 

As dificuldades foram várias, das quais se destacaram o número pequeno de estagiários 
para acompanhar todas as escolas e professores interessados, assim como, a este relacio-
nado, a maior parte desses professores acabou não tendo uma participação constante nos 
debates, preferindo faltar e não contribuir, alegando que a proposta deveria ser feita pelos 
especialistas da Universidade. Contudo, apesar dos contratempos, no final do ano havia 
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um acúmulo de leituras e trabalhos suficientes que permitiu a elaboração conjunta do do-
cumento parametrizador da proposta (anexo II). 

O documento em anexo apresentado será aplicado ao longo de 2010 nas escolas indica-
das pela Secretaria Municipal de Educação de Presidente Prudente. Tanto as dificuldades 
quanto os acertados dessa aplicação serão analisados e contribuirão para a elaboração do 
documento definitivo. Por enquanto, vamos apenas tecer algumas considerações sobre a 
proposta aqui apresentada. 

Considerações Sobre a Proposta
A proposta foi pensada numa sequência de ações que tiveram como parâmetro o de-

senvolvimento psicológico/intelectual, corporal/motor e individual/social de cada aluno 
a partir do contexto espacial em que mora/estuda/vive. Diante disso, após as análises dos 
livros didáticos indicados para se trabalhar com conteúdo de Geografia nas várias escolas 
municipais, assim como das diretrizes de ensino apontadas pelos documentos oficiais, 
elegeram-se os conteúdos centrais que deveriam ser abordados em cada ano desse ciclo do 
ensino fundamental. 

Como o referencial era exercitar determinadas habilidades intelectuais, de atitudes e 
comportamentos em conformidade com a faixa etária e as condições sociais e culturais das 
crianças, optamos em denominar os conteúdos básicos como Matrizes	Temáticas, visan-
do assim possibilitar integrar essas matrizes, relacionadas com os referenciais geográficos, 
com os elementos conteudísticos das demais disciplinas que os professores desse ciclo 
precisam trabalhar com seus alunos.

Na relação Conteúdos/Matrizes com os Objetivos/Habilidades, destacam-se as Ati-
vidades indicadas, mas não exclusivas, de se trabalhar com os alunos. Essas atividades 
foram eleitas como exemplos a partir das experiências didáticas dos próprios professores 
da rede, os quais trabalhavam tais atividades não necessariamente para abordar os estudos 
de Geografia.

Conforme os debates com os estagiários e a Coordenação do projeto foram se apro-
fundando, os próprios professores perceberam a pertinência dessas atividades para se exer-
citar determinadas habilidades que pressupõem a leitura geográfica da espacialidade dos 
fenômenos, notadamente na direção de uma maior capacitação dos indivíduos em relação 
a melhor localização e orientação de si no mundo a partir do lugar em que se encontram.

Portanto, a delineação tomada pelo documento no final de 2009, o qual, repetimos, será 
experimentado ao longo de 2010, foi produto de um trabalho coletivo e que continua em 
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construção. Nesse sentido, destacamos que os envolvidos com o projeto assumiram que 
a proposta deve visar os referenciais gerais quanto ao se trabalhar Geografia em acordo 
com as demais disciplinas e conteúdos que os professores abordam nesse ciclo do ensino 
fundamental, assim como deve contribuir para o processo de alfabetização dos alunos no 
sentido mais amplo do termo, permitindo com que os mesmos desenvolvam determinadas 
habilidades propiciadoras para o prosseguimento educacional e, também, para a vida social 
em seu todo. 

O estudo de Geografia possibilita, aos alunos, a compreensão de sua posi-

ção no conjunto das relações da sociedade com a natureza; como e porque 

suas ações, individuais ou coletivas, em relação aos valores humanos ou 

à natureza, têm conseqüências — tanto para si como para a sociedade. 

Permite também que adquiram conhecimentos para compreender as di-

ferentes relações que são estabelecidas na construção do espaço geográfico, 

no qual se encontram inseridos, tanto em nível local como mundial, e 

perceber a importância de uma atitude de solidariedade e de comprome-

timento com o destino das futuras gerações. Além disso, seus objetos de 

estudo e métodos possibilitam que compreendam os avanços na tecnolo-

gia, nas ciências e nas artes como resultantes de trabalho e experiência 

coletivos da humanidade, de erros e acertos nos âmbitos da política e da 

ciência, por vezes permeados de uma visão utilitarista e imediatista do 

uso da natureza e dos bens econômicos. (BRASIL, 1997, p.8).

Esse trecho retirado dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Geogra-
fia, apesar das críticas suscitadas1, aponta para a necessidade dos conteúdos e atividades 
a serem trabalhados visarem o desenvolvimento de conhecimento e de capacitação para 
uma maior inserção dos alunos no mundo a partir de uma postura mais solidária, crítica 
e consciente de cada indivíduo no contexto social em que se encontra. Esse aspecto, que 
identificamos como positivo, é levou-nos a desenvolvê-lo em nossa proposta para que o 
ensino de Geografia a ser abordado no primeiro ciclo do ensino fundamental pudesse efe-
tivamente contribuir para uma formação mais ampla e alfabetizadora dos alunos.

1  Para um quadro diverso e fundamentado dessas críticas aos PCN’s e demais elementos da política educacional 

brasileira a partir das reformas chamadas “neo-liberais”, ver na bibliografia: Ferraz, 2004; Kaercher, 2007; Carlos, 2007; 

Kimura, 2008; Oliveira, 2005.
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Nesse ponto resgatamos as palavras de Douglas Santos (2007, p. 13) como forma de 
fundamentar essa concepção de “alfabetização” na qual a Geografia participa.

Mais que a simples apropriação da capacidade de ler e sistematizar gra-

ficamente o mundo, desvendando sua geograficidade, ensinar Geografia 

faz parte, na medida em que possui uma linguagem específica, do esforço 

de disponibilizar ao educando ferramentas que o ajudem a desenvolver-

-se cognitivamente. Trata-se, portanto, num plano mais geral, de um 

grande exercício em busca de ferramentas cognitivas que nos permitam 

olhar e entender o mundo, ultrapassando os limites da simples sensação e 

atingindo o nível da cognição.

O referido autor conclui seu pensamento com o sentido que nós entendemos ser a 
participação da Geografia no processo ensino/aprendizagem:

ensinar Geografia é, sempre, ensinar uma linguagem e, assim, voltamos 

ao ponto de partida, relembrando que o ensino desse componente curri-

cular (bem como de todas as outras) é, sempre, um processo de alfabeti-

zação (SANTOS, 2007, p. 14).

Alfabetização, portanto, é entendida aqui como o domínio das habilidades necessárias 
para aplicar os parâmetros conceituais no processo de interpretação dos fenômenos de 
ordem espacial, não na direção de apenas reproduzir a denominação destes, mas como 
condicionantes necessários para que o aluno saiba melhor se localizar e se orientar no 
mundo a partir do lugar em que se encontra; nesse aspecto, a alfabetização passa a ser de-
limitada pela necessidade de ler e interpretar a diversidade do mundo, não se restringindo 
ao domínio da língua nacional ou de um conhecimento científico em particular.

Tendo a alfabetização como um dos princípios parametrizadores de se propor o tra-
balho com a Geografia no ensino escolar, em especial no primeiro ciclo do ensino fun-
damental, desdobramos o sentido dessa necessidade de domínio dessa linguagem a partir 
não exclusivamente do que as pesquisas acadêmicas produzem enquanto conhecimento 
científico geográfico, mas visamos a interação entre o que se tem de institucionalizado 
cientificamente com a capacidade do professor perceber a geograficidade presente na vida 
cotidiana, ou seja, pela presença e necessidade de se ler a dinâmica espacial da sociedade 
no território a partir dos lugares em que se encontram
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Ensinar geografia não é ficar reduzido aos conceitos genéricos com que 

oficialmente se entende a geografia, fazendo com que os alunos reprodu-

zam a estes de forma simplificada e mastigada, mas também não é ficar 

restrito aos elementos que nossa experiência capta a partir do empirismo 

imediato, retirando destes apenas outros conceitos fragmentários que os 

alunos devem reproduzir da mesma forma com que reproduzia aos dos 

livros didáticos. Ensinar geografia é ter a preocupação com a elaboração 

de uma linguagem que instrumentalize ao aluno ler a diversidade que 

é o mundo, estabelecendo sentido, produzindo reflexões e teorias, pensa-

mentos críticos, definições alternativas e subversivas, de forma a intervir 

e agir no mundo a partir do lugar em que se localize; mas um lugar 

contextualizado pela diferencialidade de escalas, pelo arranjo político dos 

determinantes econômicos, pelo que a paisagem se apresenta de visível e 

de oculto (FERRAZ, 2001, p. 39).

Um processo de alfabetização em sentido pleno, portanto, deve visar, a partir da parti-
cipação dos estudos geográficos, a formação de alunos que, no final do processo, tenham 
melhores condições de se entender no mundo em decorrência da leitura mais fundamen-
tada dos fenômenos observados; contudo, para chegar a tal nível de domínio da linguagem, 
deve se iniciar nos primeiros anos do ensino fundamental o exercício dessa habilidade in-
telectual, a qual propiciará paulatinamente ao aluno ir lendo o mundo em sua diversidade.

Nesse ponto o papel do professor é fundamental, pois ele deverá ter noção dos concei-
tos e elementos estruturadores do discurso científico da Geografia, além disso, deve visar, 
em sala de aula, a elaboração de significados que permitam interpretar o sentido da lógica 
espacial das formações territoriais, do arranjo paisagístico observado, a partir dos aspectos 
que cotidianamente se territorializam na vida dos alunos. Aspectos e fenômenos estes que 
os alunos consomem enquanto produtos culturais, quando ouvem uma música ou notícia, 
ou assistem o programa de televisão, ou se conectam para acessarem informações via in-
ternet, que eles vivenciam enquanto dúvidas sobre a vida e o futuro etc. 

Perceber a pertinência dessa função enquanto profissional do ensino e buscar uma ca-
pacitação para o trabalho em sala de aula nessa direção, foram esses, e ainda são, um dos 
grandes desafios de nossa proposta, assim como são para a maioria das proposta de ensino. 
No nosso caso, por focar professores que atuam do primeiro ao quinto ano do funda-
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mental, a prioridade foi exatamente interagir os vários conteúdos das diversas disciplinas, 
que eles precisam trabalhar, com os conteúdos geográficos. Direcionamos tal prioridade a 
partir do propiciar as bases necessárias de um domínio de noções e signos relacionados à 
Geografia, para que esses professores pudessem contribuir com a discussão da proposta a 
partir das condições em que trabalham em sala de aula, viabilizando assim a aplicação da 
mesma como decorrência de um domínio conceitual possibilitador da crítica em relação 
as condições concretas da prática profissional.

Um profissional educador assim capacitado pode exercitar os referenciais fundamentais 
para que seus alunos posteriormente, nos demais níveis escolares, aprofundem os mesmos 
com maior segurança e desempenho, já que os conteúdos e conceitos a serem trabalhados 
podem ser relacionados com as condições cotidianas que eles vivenciam, fazem parte da 
vida e não são estranhos a ela. 

Foi tendo isso como referência que este projeto, aqui rapidamente apresentado, tem 
trabalhado.  Os professores do fundamental são essenciais na elaboração de uma proposta 
de ensino que eles terão que manusear, criticar e recriar; para tal, não se poderia escrever 
a mesma se não fosse a partir da realidade com que esses professores trabalham, dentro 
das condições e limites que possuem, em acordo com as relações cotidianas e existenciais, 
culturais e sociais que os alunos trazem para a escola. Só assim uma proposta de Geografia, 
integrada às demais disciplinas e aos objetivos pedagógicos das escolas, tem condição de 
contribuir e ser efetivamente aplicada/aprimorada.

Repetimos, portanto, que a proposta não visa se fechar em si, mas sim estabelecer re-
ferenciais que possibilitem ao professor enriquecê-la, pois o mesmo é um profissional que 
deve estar continuamente a aprender novos referenciais, se atualizar teoricamente para 
assim integrar os conteúdos e atividades pelas diversas disciplinas que tem de trabalhar; 
no caso da Geografia, estava deve estar integrada ao compromisso de alfabetização ampla 
do aluno, tomando os referenciais espaciais como aglutinador dessa interação e estudos 
contínuos, a partir sempre da realidade em que a escola e os alunos se encontram. 

Sem esta postura e compromisso, nenhuma proposta poderá ser aprimorada e efetiva-
mente materializada na sala de aula. 

Resumindo as Ponderações - Para Finalizar 
O texto apresentado enquanto documento norteador da proposta foi elaborado con-

juntamente pelos participantes do projeto em 2009; tal documento prioriza a indicação 
de conteúdos principais a serem trabalhados do 1º ao 5º ano, conteúdos integrados por 
atividades que devem ser aplicadas pelas diferentes disciplinas que o professor dessa fase 
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do ensino trabalha com seus alunos, ou seja, um professor que não é formado em Geogra-
fia e que, além do conteúdo dessa disciplina, tem que trabalhar elementos de português, 
matemática, história, ciências, artes e educação física. 

Essas atividades objetivam determinadas habilidades intelectuais, atitudinais e com-
portamentais que possuem no domínio das linguagens o compromisso comum. A geogra-
fia contribui nesse processo por meio do paulatino maior domínio do alfabeto geográfico 
no sentido de que o aluno melhor se localize e se oriente no mundo, tendo o lugar em que 
se encontra como referência para essa leitura. 

O aspecto mais fundamental de saber ler geograficamente o mundo em sua diversidade 
se dá quando o lugar, ou os lugares, toma sentido espacial a partir da leitura da paisagem 
dos fenômenos que, ao serem mais bem compreendidos, se territorializam e passam a ter 
certa organização, se regionalizam. Os conceitos estruturadores da linhagem geográfica, 
aqui colocados em itálico, portanto, se interagem em acordo com os objetivos e necessi-
dades de quem almeja ler o mundo, necessidades muitas vezes conflituosas; quando assim 
exercitamos essas habilidades de observação e leitura, torna-se mais passível entender os 
processos de localização dos fenômenos, o que permite melhor nos orientar no espaço a 
partir do lugar que olhamos/pensamos o mundo. Aí se encontra o cerne da linguagem 
geográfica e o papel do professor no processo de alfabetização geográfica. 

O domínio desses conceitos básicos da linguagem geográfica não pode ser reduzido a 
um mero reproduzir de suas denominações, ou seja, se restringirem a meros conteúdos de-
finidores da suposta totalidade geográfica do mundo; diante disso, temos que a linguagem 
é um exercício a ser praticado por meio de conteúdos que objetivem o aprimoramento de 
habilidades e competências, as quais são fundamentais para os indivíduos poderem ana-
lisar a diversidade do mundo, interferindo nesse mundo a partir do lugar em que territo-
rializam suas existências, seja no espaço da família, das relações pessoais, no trabalho etc.

Parte-se, portanto, do lugar em que o aluno está, o qual ele percebe a partir da in-
teração de seu corpo com o ambiente imediato, passando por relações de vizinhanças, 
com a ampliação de escalas, sem perder de vista que, conforme o fenômeno, a escala de 
manifestação do mesmo toma determinada forma de interação, regionalizando os pro-
cessos numa forma específica territorialmente identificada, território que toma sentido 
em decorrência do que se quer ler/interpretar. O domínio dessa linguagem, portanto, 
significa um alfabeto organizado por conceitos estruturadores que interpretam/signifi-
cam o fenômeno trabalhado. 

A intenção da proposta, desde o início de sua elaboração, até o estágio em que ela se en-
contra, foi sempre a de auxiliar o professor a produzir conhecimentos geográficos em sala 
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de aula, afinal, não somente a Universidade deve produzir saberes, mas também a escola 
do ensino básico é um espaço propício para a construção de conhecimentos, que devem 
surgir a partir da dinamicidade do cotidiano, contribuindo assim para o entendimento do 
aluno não apenas da realidade em que ele vive, mas principalmente como ele a produz e 
dá-lhe sentido.
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ANEXO II

Proposta de Geografia para as escolas Municipais de Presidente 
Prudente – sistematização preliminar

PRIMEIRO ANO

Conteúdo/
Matriz	Temática Atividades Habilidades/

	Competências

-Formas	dos	corpos	 -Observar, Descrever e desenhar as formas 
dos corpos (individual, do pai, mãe ou 
irmão; do amigo na sala); Começando 
por uma parte do corpo em tamanho 
natural (mão ou pé ou nariz) e depois, em 
grupo, fazer a escala do corpo inteiro de 
cada componente, com cores diferentes, 
indicando numa legenda a quem representa.

-Observar; Descrever; 
Ler; Escrever; Desenhar. 
(organizar, solidarizar)

-Formas	dos	objetos -Observar objetos	que mais gosta na casa 
(brinquedo ou móvel, etc.); na sala, em 
grupo, desenhar aos mesmos, estabelecendo 
uma ordem para ajudar cada membro do 
grupo. Desenhar a carteira na sala por 
diferentes ângulos. 

-Observar;	Descrever; 
Ler; Desenhar; (organizar, 
solidarizar) 

SEGUNDO ANO

Conteúdo/
Matriz	Temática Atividades Habilidades/	

Competências

-Formas	dos	corpos	e	
objetos	 

-Rememorar os desenhos e representações 
dos corpos e objetos trabalhados no ano 
anterior e pedir para descreverem o que 
significam; Pedir para observarem o amigo e 
destacar as mudanças; Medir a altura, peso e 
desenhar a forma do amigo.

-Observar; Descrever; 
Comparar; Ler; Calcular; 
Desenhar; Escrever 
(Comunicar; Organizar)

-Distribuição	dos	corpos	
e objetos no lugar

-Observar	a sala de aula, destacar seus prin-
cipais objetos e elementos; Desenhar a sua 
carteira em relação a esses elementos, ver o 
que está atrás, na frente e dos lados; Medir a 
estas e reproduzir em escala.
-Descrever e desenhar a parte que mais gos-
ta da casa e explicar porque gosta. Destacar 
os elementos e formas desta parte da casa. 
Destacar se essa parte está na frente ou atrás 
em relação a rua ou ao por/nascer do sol.

-Descrever; Observar; 
Interpretar; Localizar; 
Ler; Escrever; Desenhar; 
Sistematizar  (Comunicar;  
Organizar)
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-Organizar	a	distribuição	
das partes do lugar

-Descrever e desenhar a casa e seus 
cômodos; Destacar os principais objetos e 
funções de cada cômodo. Enumerar a estes. 
Pesquisar os membros da família (idade, 
local de origem, atividade, peso, tamanho do 
pé). Em grupo, comparar as histórias e ver 
elementos comuns a elas.
Descrever e desenhar, em grupo, a escola e 
suas partes; Destacar os principais objetos 
e funções de cada parte. Enumerar a estas. 
Fazer pesquisa sobre quantos alunos, 
professores e funcionários a escola tem. 

-Descrever; Localizar; 
Observar; Mensurar; 
Sistematizar; Escrever; 
Desenhar; Sistematizar 
(Organizar; Solidarizar).

TERCEIRO ANO

Conteúdo/
Matriz	Temática Atividades Habilidades/	

Competências

-Mudanças que 
aconteceram de um ano 
para outro

-Descrever e analisar, escrever e desenhar 
as mudanças ocorridas nos alunos, pessoas 
e lugares próximos (sala, escola, casa); 
Comparar com os registros feitos no ano 
anterior, destacando as mudanças das 
formas, de localização/distribuição e de 
funções

-Descrever; Analisar; 
Observar; Ler, Comparar; 
Localizar; Sistematizar

-Forma, organização, 
representação e escala da 
sala na escola

-Aplicar	o padrão metro para fazer a escala 
da sala e objetos. Definir as legendas e os 
critérios de elaboração da representação.
-localizar, por atividade grupal, a sala na 
escola fazendo uso da planta da mesma e de 
um referencial (norte), uma bússola ou o sol.

Analisar; Deduzir; 
Observar;	Mensurar, 
Localizar; Orientar 
(Organizar, Cooperar, 
Interagir)

-Localizar	escola no bairro 
e forma	do	bairro.

-Comparar a representação da sala, a 
localização da mesma na escola, com a 
fotografia do Google da escola no Bairro e 
deste na cidade. O norte comum a todos. 
-Iniciar a descrição do bairro. Alunos devem 
observar e descrever, por texto e desenhos, as 
características principais do bairro da escola 
(comércio, lazer, tipos das moradias, das 
ruas, árvores, relevo, movimento).  Comparar 
fotos  e imagens do Google do bairro com as 
de outro bairro e pedir análise dos alunos.
-Entrevistar moradores ou comerciantes 
mais antigos para saber como o bairro era e 
quais os problemas atuais. Comparar fotos 
desses períodos e destacar datas e episódios 
importantes (construção da igreja, da escola, 
asfalto etc.)

Deduzir;  Localizar; 
Descrever; Analisar; 
Ler; Escrever; Observar; 
Desenhar ; Sistematizar 
(Solidarizar, Organizar; 
Comunicar)
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QUARTO ANO

Conteúdo/
Matriz	Temática Atividades Habilidades/	

Competências

Mudanças	nas	formas, 
localização e funções do 
bairro

Observar, descrever e analisar as 
causas das mudanças ou não que 
ocorreram no bairro da escola. Das 
formas e distribuição das constru-
ções e vias de circulação.  

Observar; Descrever; Analisar; 
Ler, Escrever; Desenhar; Com-
parar; Deduzir.

A escola no bairro: seu 
espaço,	nosso	lugar

Organizar por grupos a apresenta-
ção da escola e do bairro para o gru-
po da mesma série de outra escola. 
Escolher as fotografias e desenhos 
que retratam o cotidiano das pesso-
as e atividades. Localizar no mapa 
da cidade e na imagem do Google. 
Trocar cartas de apresentação entre 
os grupos, assim como fotos dos 
alunos e professores.  Apresentar a 
escola e o bairro para os visitantes, 
com as principais características. 

Descrever; Localizar ; Sistema-
tizar (Organizar, Solidarizar, 
Comunicar)

Deslocar no espaço: orien-
tar e localizar

Destacar no mapa da cidade e no 
Google a localização das escolas e 
o trajeto que se fará para sair de um 
lugar e chegar ao outro. Destacar as 
formas do relevo e da ocupação do 
território. Escolher certos pontos 
para observar e tirar fotos (Pontos 
elevados, fundos de vale, constru-
ções de destaque). O relatório em 
grupo deve comparar as escolas e 
bairros, destacar as semelhanças e 
diferenças, assim como os principais 
aspectos do deslocamento.

Orientar; Localizar; Analisar; 
Interpretar; Sistematizar (Orga-
nizar; Comunicar; Solidarizar)

Meu	lugar no espaço da 
cidade

Introduzir a discussão da cidade a 
partir das principais característi-
cas dos familiares dos bairros das 
escolas. Localizar as regiões de 
comércio, moradia, indústria, banco, 
as vias principais e os nomes de 
bairros próximos. Analisar gráficos e 
tabelas de população do município, 
vendo a evolução da urbana e rural. 
Identificar os tipos de trabalho e de 
produtos de cada região. Mostrar 
no mapa e Google os caminhos de 
entrada/saída da cidade e para onde 
vão. 

Analisar, Localizar; Interpretar; 
Observar.
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QUINTO ANO

Conteúdo/
Matriz	Temática Atividades Habilidades/	

Competências

Eu	no	lugar: as 
escalas temporais e 
espaciais.

Resgatar os registros dos corpos desde a primeiro ano 
e pedir para compararem com o atual. Essas mudanças 
são comparadas com as transformações observadas 
na escola, bairro e cidade. Através da observação dos 
corpos e objetos nos lugares que não estão isolados, 
fazer o exercício da escala da sala até o mundo, por 
mapas e pelo Google.  Saber se localizar depende de 
onde se está, para onde quer ir e do contexto do lugar, 
como participar de um jogo, precisa saber das regras, do 
objetivo, quem participa e como agir. Trabalhar com os 
motivos da escolha da casa em que mora, da profissão 
dos pais, da localização de uma indústria ou comércio 
na cidade –  estimular os alunos deduzirem quais os 
motivos por meio de dados como matéria-prima, vias 
de acesso, mão-de-obra etc.

Observar; Analisar; 
Localizar; Orientar
Deduzir; Sistematizar; 
Comparar; Interpretar 
(Organizar, 
Comunicar, 
Solidarizar)

Eu	na	região: 
organizar o 
território conforme 
os objetivos e usos.

Comparar a divisão do território do corpo em partes, 
da casa em cômodos, da cidade em bairros, ver que 
o estado também se divide em regiões e o país em 
estados, assim como os continentes em países etc. 
Que essa forma de divisão é a partir de critérios e 
objetivos, como ocorrem com as regras de um jogo 
e dos motivos de escolha de uma casa e da escola 
Elaborar mapas dessa regionalização. Ver outras formas 
de regionalização a partir dos exemplos da cidade 
ampliados para o estado e para o país, como área de 
comércio, a da cana de açúcar., de produção de vinho, 
de vegetação, das bacias hidrográficas. Os motivos 
de escolha de instalação de determinada indústria ou 
comércio foi fruto de uma determinada regionalização 
e objetivo do uso do território - A partir dos critérios 
elaborar um mapa da região atendida 

Analisar; Localizar
Deduzir; Comparar; 
Interpretar 
(Organizar, 
Comunicar)

Eu	no	Mundo: 
As tecnologias 
no processo de 
produção do espaço

Ao resgatar o processo de ocupação da região do 
município, demonstrar que dois elementos pesavam: 
as condições físicas do território a ser percorrido e as 
tecnologias e técnicas empregadas. Através de relatos 
de experiências, recortes de jornais antigos, mapas, 
além de pinturas e fotografias, ir interpretando as 
características físicas do estado e região e os meios 
de ocupação, comparando com agora, vendo as 
dificuldades e processos. Comparar a ferrovia na região, 
com a  tração animal e os rios do período colonial, com 
a rodovia e novas ferramentas usadas atualmente na 
Amazônia. Mostrar imagens do processo de devastação 
da mata atlântica, do cerrado e da Amazônia, tendo 
como exemplo a sua cidade. 

Analisar; Sintetizar; 
Interpretar; 
Comparar; Deduzir; 
Localizar; Orientar 
(Organizar, 
Solidarizar, 
Comunicar).
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Turismo e Valorização do Patrimônio em 

Presidente Prudente: Experiência 

com a Aula Passeio

Claudemira Azevedo Ito – Docente do Departamento de Geografia da Facul-

dade de Ciências e Tecnologia – FCT Presidente Prudente.

Leiliane Ferraz Xavier, Jokasta Aparecida Valezi, - UNESP – Discentes do 

Curso de Geografia da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia- FCT Presidente Prudente.

Resumo: Este trabalho é fruto da aplicação de conceitos pedagógicos de-
senvolvidos por Célestin Freinet, e especialmente a metodologia 
da aula passeio. Esta atividade foi aplicada em crianças, com visitas 
monitoradas a lugares de interesse turístico da cidade de Presi-
dente Prudente. A premissa básica desta experiência é a correlação 
existente entre turismo e educação,pois na prática do turismo está 
presente o processo de aprendizagem, conceitos de diversas áreas 
do conhecimento são construídos e reelaborados. Através de visitas 
monitoradas aos pontos turísticos da cidade os estudantes podem 
construir conceitos referentes aos conteúdos da área de Geogra-
fia, História e temas transversais com muito mais facilidade, pois 
aprendem através da totalidade do espaço vivenciado, não aquele 
descrito em material didático, mas aquele percebido como sínte-
se de múltiplos espaços e tempos. A paisagem ganha significado, 
pois é vivenciada pelo aluno, que passa a perceber sua construção 
e reconstrução, assim como os agentes atuantes neste processo, e 
acima de tudo, se reconhece como parte integrante desta realidade 
e como agente transformador da sociedade.

Palavras-chave: Turismo, aula-passeio, Geografia.

1. O Conceito de Aula Passeio 
A aula passeio baseia-se nas idéias de Freinet, homem de origem simples, ligado ao 

modo de vida das aldeias onde morou, “seus escritos referem-se, constantemente, à natu-
reza, à vida rústica, ao meio que lhe ensinou o essencial, especialmente a participação das 
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crianças na vida e no trabalho dos adultos” Elias (1997:16). Sua proposta pedagógica está 
alicerçada na postura diante da vida, “na prática, procurava seguir o empenho dos alunos 
e transformá-los pelo trabalho, por uma vivência coletiva, permeada pelo meio ambiente, 
pela ação. Para ele, a liberdade faz parte do aprendizado histórico-social” Elias (1997:17).

O principal norteador desta nova pedagogia era definido por “uma pedagogia essen-
cialmente prática e cooperativa”. 

Havia em Freinet como uma necessidade biológica e moral para conviver 

com uma classe social(dos docentes, principalmente), refletir com eles so-

bre os elementos do meio de que ele mesmo fazia parte, para propor uma 

escola democrática, capaz de formar seres livres para decidir o seu destino 

coletivo e pessoal (ELIAS,199,26).

Freinet acreditava que educar é construir coletivamente, baseando em quatro alicerces 
fundamentais: A cooperação - forma de construção social do conhecimento; a comuni-
cação - forma de integrar este conhecimento; a documentação - registro diário do que 
se constrói e por fim, a afetividade – elo essencial entre as pessoas e o objeto de conhe-
cimento. Assim, afirma Elias (1997) a pedagogia de Freinet pode ser entendida como 
“prática coletiva”, pois seu objetivo maior é o desenvolvimento da compreensão crítica 
da realidade e a ação participativa na transformação, conforme a designação do coletivo, 
referendando a idéia de que o sujeito da ação coletiva é o conjunto de indivíduos que 
participa do processo.

Neste sentido, a aula passeio proposta por Freinet apresenta-se como possibilidade 
de enriquecimento das atividades e ações pedagógicas. Sua metodologia permite que a 
criança alcance três objetivos principais: Autonomia – vivendo situações reais, assumindo 
novas responsabilidades e descobrindo capacidades; Pesquisa- ampliar o campo das in-
vestigações, chegando a descobertas inesperadas e interessantes e; Integração- privilegia 
o encontro com o outro (colega, monitor ou professor) em ambiente fora do cotidiano, 
incentivando o desenvolvimento do vínculo afetivo.

A motivação, o interesse, a curiosidade, o questionamento, a alegria 

criarão condições para que o meio físico e o meio humano constituam-

-se numa fonte de atividades e descobertas felizes. Eles também vão se 

integrar naturalmente na vida social, na vida afetiva e no conteúdo de 

todas as disciplinas do currículo escolar: matemática, ciências, estudos 
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sociais, línguas, artes, filosofia, trabalhos manuais e educação física. 

(SAMPAIO,1997,180)

A aula passeio proposta por Freinet é composta por cinco fases: Motivação, preparação, 
ação, prolongamento e comunicação. 

A motivação é a fase que desencadeia o processo, inicia-se com a percepção de fatos e 
acontecimentos que são foco de discussão no dia a dia, ou que está nas páginas de jornais 
e revistas. Após a identificação do interesse pelo assunto, naturalmente surge a proposição 
da visita in loco. 

A preparação é a fase onde ocorre o planejamento, onde devem ser privilegiados aspec-
tos como o plano pedagógico, o plano financeiro e material, onde os participantes, crianças 
e adultos preparam-se para se adaptarem às regras coletivas de conduta, tais como: fazer 
fila, hora de lanche, desembolso de recursos, normas de segurança. 

A ação representa o auge da atividade: “Durante a aula das descobertas surgem os 
momentos nos quais as crianças encontram ocasiões para desabrocharem, construindo 
seu conhecimento, situações autenticas nos planos social, intelectual e afetivo”, Sampaio 
(1997:184). É o momento de romper o cotidiano, explorar novos ambientes, interagir com 
o grupo que se enriquece com as observações individuais. A atividade deve ser realizada 
com a mente aberta e atenta para captar as sensações de todos os sentidos, e os professores 
devem estar atentos para as indagações, exclamações e atitudes dos alunos, pois eles serão 
fundamentais para o desenvolvimento da fase seguinte. 

O prolongamento, nesta atividade as relações afetivas estabelecidas continuarão o que 
facilitará o processo de comunicação. “Os acontecimentos e as reflexões que forem re-
gistrados pelos professores responsáveis pelo passeio poderão levar a pistas inesperadas e 
abrir o coração para novos mundos de sensações. Isso pode acontecer tanto com as crian-
ças como com os professores. Todos se enriquecerão.” Sampaio (1997:185)

A comunicação poderá ocorrer por diferentes formas: Jornal, exposições, teatro, música, 
ou seja, cada grupo decide como poderá realizar a comunicação do conhecimento adquiri-
do, das sensações e das descobertas realizadas. Cada sala é única e cada professor tem suas 
convicções e formação diferentes, de tal forma, que duas salas poderão desenvolver sobre 
a mesma temática, mas as estratégias e resultados serão muito diferentes. Os resultados 
são variados, especialmente por que as individualidades são respeitadas, e o processo de 
construção é democrático.

Este trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal Ettore Marangoni de Presidente 
Prudente-SP, que foi escolhida de modo a privilegiar crianças que moram distante da 
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sede do Município, no caso a Escola localiza-se em um distrito do Município, a 15 km 
da Cidade, com população de baixa renda. Com prevalência de atividades braçais e pouca 
escolaridade entre os pais destas crianças. Após a escolha da Escola e aproximação com os 
gestores, foram realizadas reuniões com os professores, a diretora e a coordenação pedagó-
gica, onde foram discutidas estratégias e cronograma de trabalho. 

Em paralelo, foi realizado o levantamento bibliográfico, onde foram coletados dados e 
informações sobre os principais pontos turísticos do Município, visitas e entrevistas junto 
à administração municipal, especialmente no Museu Municipal e Secretaria de Cultura 
são de grande ajuda nesta atividade. 

Após esta fase, o trabalho foi construir o acervo de imagens dos atrativos turísticos ou 
mesmo dos lugares que demonstram potencial turístico, ou que representem o patrimônio 
cultural do lugar. A partir deste acervo foi organizado um filme.

Nesta fase do trabalho foi bastante conveniente o estabelecimento de parceiras Con-
selho Municipal de Turismo e da Secretaria Municipal de Turismo. Município que tem 
interesse no turismo. Estas parceiras ocorrem de forma a beneficiar todas as entidades 
envolvidas, e acima de tudo privilegia o desenvolvimento do turismo na Cidade.

A fase seguinte foi o trabalho em sala de aula, onde foram verificados junto aos es-
tudantes quais pontos ou lugares que eles conheciam e consideravam importante na sua 
comunidade e na área urbana do Município. Esses relatos foram analisados e a partir deles 
foi organizado material fotográfico e imagens para demonstrar a importância histórica e 
geográfica destes lugares. Foi comprovado que a maioria dos estudantes não reconhecia os 
principais marcos urbanos, tais como o Museu, a Catedral, o Centro Cultural e os parques 
de lazer. A maioria tinha como referência da cidade as lojas populares do centro da cidade e 
alguns supermercados, comprovando a hipótese inicial de que havia forte desconhecimento 
sobre os atrativos turísticos, os marcos históricos e sobre o patrimônio cultural da Cidade.

Na semana seguinte, a atividade foi de campo: uma visita in loco aos lugares que se des-
tacam como marcos urbanos: Catedral, Museu Municipal, Centro Cultural e um parque 
de lazer. Em cada um destes lugares foi realizado um trabalho de observação, explicação 
de seu valor histórico e cultural, chamando atenção para os conceitos de cidadania, pre-
servação, lazer e cultura.

E, o trabalho foi finalizado na semana subsequente, quando foi apresentado um filme 
da visita, com o objetivo de relacionar cada um com os lugares visitados, de tal forma, que 
cada um pudesse se reconhecer como pertencente a aquele espaço e entender que aquele 
lugar só tem importância por que é utilizado pela comunidade. Para terminar e fixar estes 
conceitos foi solicitado que cada criança produzisse um desenho sobre os lugares visitados, 
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o que foi muito interessante, pois constatamos que muitos se auto retrataram nos lugares 
visitados, mostrando a integração deles com o lugar.

Através de visitas monitoradas aos pontos turísticos da cidade os estudantes podem 
construir conceitos referentes aos conteúdos da área de Geografia, História e temas trans-
versais com muito mais facilidade, pois aprendem através da totalidade do espaço viven-
ciado, não aquele descrito em material didático, mas aquele percebido como síntese de 
múltiplos espaços e tempos. 

A paisagem ganha significado, pois é vivenciada pelo aluno, que passa a perceber sua 
construção e reconstrução, assim como os agentes atuantes neste processo, e acima de tudo, se 
reconhece como parte integrante desta realidade e como agente transformador da sociedade.

2. O Desenho e a Valorização da Linguagem Não 
Verbal
Na elaboração deste trabalho, na parte final da atividade, a fase da comunicação, con-

forme os preceitos de Freinet, foi solicitado que as crianças elaborassem um desenho que 
representasse suas observações durante o desenvolver da aula passeio. Isto ocorreu pela 
impossibilidade de algumas crianças em produzir textos, uma vez que ainda são alfabe-
tizadas. Entretanto, esta mudança na aplicação da atividade não empobreceu o resultado 
final da atividade.

Neste sentido, Moreira (1984) propõe a reflexão sobre a linguagem não verbal:

Se toda criança desenha, a maioria destas crianças quando cresce diz: 

“Eu não sei desenhar”... e também não cria mais historias, endurece seu 

corpo e não canta mais. (MOREIRA, 2009,54)

Na mesma linha de raciocínio Lopes (2009) chama a atenção para o espaço do dese-
nho e da linguagem não verbal na sociedade contemporânea. E afirma que a arte é muitas 
vezes entendida como elemento não participante da vida cotidiana e restrita aos artistas e 
espaços como museus, mas que em épocas pretéritas da humanidade, como na pré-história 
o desenho e pinturas nas rochas das cavernas eram atividades do dia-a-dia. 

A mesma autora salienta que ao se observar as crianças, percebe-se que  o “desenho 
antecede a escrita e é utilizado por elas como linguagem privilegiada, servindo às expres-
sões de sentimentos,à comunicação, ao registro de informações” p.47  E, para sustentar 
seu raciocínio cita o trabalho de Vigotsky (1998) que “analisa a pré-história da linguagem 
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escrita, considerando os gestos e os signos visuais, o brinquedo e o desenho como repre-
sentações simbólicas que antecedem a escrita e constituem, portanto, estágios preliminares 
a seu desenvolvimento”. Lopes (2009,47),  

Desta forma, entende-se que a linguagem não verbal é a concretização do pensamento 
reflexivo, carregado uma reflexão estética, o que demonstra que a imagem deve ser inter-
pretada, pois está carregada de intencionalidades do autor.

Lopes (2009) ao analisar o desenho como forma de linguagem da criança afirma:

Registro: expressão, pensamento, comunicação. Registro: linguagem! Des-

de muito cedo , a criança, imersa em um mundo repleto de signos, ini-

cia o processo de produção de linguagem-linguagens- e de aquisição da 

língua convencional. (...) A produção de registro demanda aquisição de 

linguagem, leitura da realidade, percepção dos múltiplos sentidos sub-

jacentes ao texto verbal e não verbal. A realidade como texto a ser lido, 

desvendado, desvelado. (LOPES, 2009,54).

Considerando a importância da produção de registro pelas crianças e reconhecendo 
a capacidade de expressão livre de suas percepções da realidade é que foi escolhida esta 
forma de linguagem. E, os desenhos produzidos após a aula passeio trazem à tona a 
identidade e vivências individuais, conforme pode ser observado no conjunto de dese-
nhos que segue: 

Desenho 1. Thais, 9 anos. 2009
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 A menina Thaís, 9 anos, captou o detalhe do jogo de xícaras antigo exposto no Museu 
Municipal, é interessante como esta criança posicionou seu olhar numa determinada mesa, 
observou que eram seis xícaras expostas, a simetria da posição delas entre si, e desenhou 
detalhando o pires  e as asas das xícaras com cores diferentes, provavelmente tentando 
destacar o que lhe chamou mais a atenção que eram os desenhos e cores da porcelana. A 
Thais chama a atenção para sua descoberta, usando a escrita construindo e registrando a 
frase: “Essas xícaras encontramos no Museu de Presidente Prudente”, e ainda para indicar 
o principal conjunto de objeto de sua observação, ela constrói a legenda “xícaras antigas” 
com uma seta apontando para seu desenho. 

Desenho 2. Danielle, 9 anos. 2009

Neste desenho também é privilegiado o detalhe, a menina Danielle destacou o que ob-
servou no Centro Cultural Matarazzo, não deu importância à arquitetura da construção, 
às salas de cinema ou à biblioteca, teve sua atenção e seu olhar apreendidos pelas pinturas, 
ainda em acabamento, que estavam no ateliê de artes, e fez questão de reproduzir os qua-
dros como no espaço observado. Alem disso, chama a atenção a construção da frase: “ Bem 
vindos ao Centro Matarazo”, a qual não foi reproduzida ou copiada de placas existentes, 
mas criada a partir de sua percepção de que foi bem vinda aquele espaço. 
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Desenho 3. Maria Beatriz, 9 anos. 2009

A menina Maria Beatriz, 9 anos, elegeu o Parque do Povo como o espaço mais im-
portante da aula passeio, neste caso ela preferiu representar a si mesma, uma colega de 
sala e o monitor em momento de interação e observando as manobras de um skatista. 
Neste desenho fica comprovada a premissa elaborada por Freinet de que a aula passeio 
em diversos momentos promove um processo de Integração, onde se privilegia o encontro 
com o outro: O colega, o monitor ou o professor em ambiente fora do cotidiano, incenti-
vando o desenvolvimento do vínculo afetivo. Em diversos outros desenhos foi verificada 
a representação deste vínculo afetivo, com o registro não apenas de expressão de imagem, 
mas também com frases de agradecimento pela atenção dispensada pelos monitores e 
professores.

Desenho 4. Karla, 9 anos. 2009



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
Turism

o
 e Valo

rização
 d

o
 Patrim

ô
nio

...
511

No Desenho 4, a autora faz um relato sobre o lugar visitado, o lanche, a brincadeira e os 
colegas que compartilharam do momento. A Karla, 9 anos, registrou o sentimento de rea-
lização pessoal “ para mim foi um sonho que acabou de se realizar naquele dia”, alem disso 
expressou seu carinho com os professores e monitores que desenvolveram a atividade. 

Desenho 5. Alex, 9 anos. 2009

O Desenho 5, produzido por Alex, 9 anos, expressa a Escola de Música que funciona 
no Centro Cultural Matarazzo. Observa-se o colorido vibrante do desenho, e a insistência 
da criança em destacar “Escola de Música”, inclusive no verso da folha de desenho regis-
trou mais uma vez a sua intencionalidade em destacar a Escola de Música. E, é interes-
sante notar a tentativa de reproduzir símbolo musical, a clave de sol que foi observada na 
lousa da sala de aula.

Esta é apenas uma amostra da riqueza apresentada nos desenhos produzido pelas 
crianças, em cada detalhe expresso por imagens, cores ou frases está a marca pessoal, a 
identidade e a expressão da experiência de cada indivíduo diante da leitura do objeto ou 
espaço observado. Revelando a subjetividade, o desenho não é apenas um registro foto-
gráfico mecânico, mas sim, uma criação baseada na percepção, sensações e experiências.

Neste sentido, Lopes (2009) afirma que se deve considerar a criança como produtora 
de registros e de marcas que representam sua história e sua presença no mundo e que o de-
senho infantil “constitui forma privilegiada de linguagem a ser trabalhada na escola” p 58.
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3. Educação e Turismo
A relação entre turismo e educação é um tema pouco explorado. De forma geral, a 

concepção de educação para o turismo ou a educação turística, faz-se a partir da prática do 
ecoturismo. O Ministério do Turismo, no documento Segmentação do Turismo: Marcos 
conceituais define o Ecoturismo como um dos principais segmentos do turismo no Brasil 
e o define da seguinte forma: 

O Ecoturismo caracteriza-se pelo contato com ambientes naturais e pela 

realização de atividades que possam proporcionar a vivência e o conhe-

cimento da natureza, e pela proteção das áreas onde ocorre. Ou seja, 

assenta-se sobre o tripé: interpretação, conservação e sustentabilidade.  

Assim, o Ecoturismo pode ser entendido como as atividades turísticas 

baseadas na relação sustentável com a natureza, comprometidas com a 

conservação e a educação ambiental. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2008,9).

O turismo entendido como prática social pode e deve ser associado com a construção 
de saberes. Viajar e visitar lugares, longe ou perto, curta ou longa duração, a trabalho ou 
lazer, não importa, a necessidade de viajar é criada pela sociedade. Krippendorf (2003) 
afirma que as pessoas viajam pela necessidade de se desvincular, mesmo que temporaria-
mente, da rotina de trabalho e das obrigações sociais do cotidiano. 

Ruschmann (1997) ressalta a importância da relação entre educação e turismo, assim 
como da educação ambiental como um fator imprescindível para a salvaguarda dos recur-
sos naturais, patrimônio cultural  e turísticos locais. 

Para justificar a necessidade da educação turística Krippendorf afirma que o aluno 
“aprenderá a olhar, a compreender e a respeitar a natureza e o modo de vida do próximo. 
Com a Geografia e a História, descobrirá o espaço e o palco dos acontecimentos.” Este 
processo deverá iniciar-se com pequenas viagens, com o objetivo de construir com o aluno 
as noções de espaço e tempo, e despertar seu interesse por diversas áreas de conhecimento 
como: Ecologia, Biologia, Zoologia, Geologia e muitas outras. Krippendorf (2000,183).

A correlação entre turismo e educação é patente. Pois na prática do turismo está pre-
sente o processo de aprendizagem, conceitos de diversas áreas do conhecimento são cons-
truídos e reelaborados, pois não se pode negar que ao visitar um lugar, o turista entra em 
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contato com suas singularidades: Expressões artísticas, folclóricas, geografia e história, 
entre outros que podem estimular e enriquecer o arcabouço de conhecimento e conceitos 
deste indivíduo.

Rodrigues (2008) fundamentando-se em diversos autores afirma que o turismo pe-
dagógico “é aquele que serve as escolas em suas atividades educativas que envolvem as 
viagens, cuja finalidade é o conhecimento”, baseando-se em Fonseca Filho (2007) ainda, 
enfatiza o caráter pedagógico, mesmo havendo momentos de lazer, pois a prática educa-
tiva estimula e sensibiliza os estudantes sobre o respeito aos monumentos e patrimônios 
culturais.

Neste contexto é usual a discussão sobre o conceito de paisagem, pois alem de ser uma 
das principais categoria da Geografia “reforça-se a idéia de que a relação entre paisagem  
e turismo é íntima, justificando a colocação de que a paisagem é a matéria-prima do tu-
rismo”. Xavier (2007: 39)

O Ministério da Educação através dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 
do Ensino fundamental apresenta suas orientações sobre as áreas de conhecimentos e os 
temas transversais em dez volumes. Sendo que o volume 5 (5.1 e 5.2) traz as orientações 
sobre os conteúdos de  a História e Geografia. É a partir do referencial dos PCNs que 
trataremos de relacionar a área de Geografia com o turismo e lazer, especificando as pos-
sibilidades de utilização dos principais pontos de interesse turísticos do Município para o 
desenvolvimento dos conceitos e conteúdos de Geografia.

4. Geografia e Turismo nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do Ensino fundamental espe-

ra-se que, ao longo dos oito anos, “os alunos construam um conjunto de conhecimentos 
referentes a conceitos, procedimentos e atitudes relacionados à Geografia, que lhes per-
mitam ser capazes de: valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a sociodiversidade, 
reconhecendo-a como um direito dos povos e indivíduos e um elemento de fortalecimen-
to da democracia”.

Na área de História, comparecem nos PCNs orientações sobre o estudo do meio, como 
recurso didático, o qual favorece à participação ativa do aluno na elaboração de conhe-
cimentos, atividade que comporta a interpretação, a seleção e cria formas de estabelecer 
relações entre as informações. Fortalecendo o raciocínio de que o conhecimento é uma 
organização específica de informações, que se sustenta na materialidade da vida concreta, 
assim como a partir de teorias formuladas sobre ela. 
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Percebe-se então que a utilização de trabalhos fora da sala de aula torna-se importantes 
para a compreensão de diversos conteúdos de várias áreas de conhecimento, assim como 
de temas transversais.

O conceito de paisagem é muito caro à área de Geografia e também aos estudos de Tu-
rismo, cada qual com suas especificações. Nos PCNs, na área de Geografia dá-se destaque 
ao estudo do “ O lugar e a paisagem” assim descrito: 

... trata das relações mais individualizadas dos alunos com o lugar em que 

vivem. Quais foram as razões que os fizeram morar ali (vínculos familia-

res, proximidade do trabalho, condições econômicas, entre outras) e quais 

são as condições do lugar em que vivem (moradia, asfalto, saneamento 

básico, postos de saúde, escolas, lugares de lazer, tratamento do lixo). Pode-

-se aprofundar a compreensão desses aspectos a partir da forma como per-

cebem a paisagem local em que vivem e procurar estabelecer relações entre 

o modo como cada um vê seu lugar e como cada lugar compõe a paisagem. 

Outro ponto a ser discutido são as normas dos lugares: como é que se deve 

agir na rua, na escola, na casa; como essas regras são expressas de forma 

implícita ou explícita nas relações sociais e na própria paisagem local; 

como as crianças percebem e lidam com as regras dos diferentes lugares. É 

importante discutir tentando encontrar as razões pelas quais elas são esta-

belecidas dessa forma e não de outra, sua utilidade, legitimidade e como 

alteram e determinam a configuração dos lugares. BRASIL (1997,76).

As paisagens, segundo Milton Santos, são arranjos de formas em um determinado 
momento, constituem-se em resultado e ao mesmo tempo um fator social, isto é, produto 
e agente do processo de produção do espaço. Entretanto, a sua característica de fixidez no 
espaço, ou seja, a sua concretude, é talvez a dimensão que mais colabora para o seu enten-
dimento e compreensão aos estudantes dos ciclos básicos da educação. 

O turismo é apontado por diversos estudiosos como a única prática social que conso-
me espaço, o que ocorre pela apropriação do espaço pelo turismo: meios de hospedagem, 
restauração, de lazer e consumo da paisagem. O turismo se aproveita das características 
e belezas paisagísticas, englobando desde seus atributos naturais como clima, vegetação, 
relevo, assim como sua dimensão construída pelo homem. 
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O texto apresentado pelos PCNs é bastante explicativo e detalhado quanto aos ob-
jetivos e conteúdos de cada ciclo. Os conteúdos que podem ser trabalhados a partir do 
turismo são muitos, destacam-se no primeiro ciclo os “blocos temáticos e conteúdos: O 
estudo da paisagem local”. Verifica-se que as dimensões apresentadas abordam “obser-
vação e descrição de diferentes formas pelas quais a natureza se apresenta na paisagem 
local”, “a caracterização da paisagem local: suas origens e organização, as manifestações 
da natureza em seus aspectos biofísicos, as transformações sofridas ao longo do tempo”; “ 
identificação da situação ambiental da sua localidade: proteção e preservação do ambiente 
e sua relação com a qualidade de vida e saúde”; “ produção de mapas ou roteiros simples 
considerando características da linguagem cartográfica como as relações de distância e 
direção e o sistema de cores e legendas”; “valorização de formas não-predatórias de explo-
ração, transformação e uso dos recursos naturais”; Estas dimensões propostas pelos PCNs 
são facilmente apreendidas no âmbito do turismo, pois a paisagem é a primeira instância 
do contato do turista com o lugar visitado e na maioria das vezes, os atributos da paisagem 
são os principais atrativos e centro da motivação para o visitante.

Como exemplo, a visita ao Museu Histórico Municipal pode ser utilizada para a dis-
cussão sobre o espaço geográfico, onde o aluno pode apreender que o espaço é historica-
mente produzido pelo homem enquanto organiza econômica e socialmente sua sociedade 
e que o homem é sujeito da construção deste espaço.

Dessa forma, há a valorização do espaço topológico – vivido, percebido e com laços 
emotivos. “A percepção que os indivíduos e comunidades têm do lugar nos quais se en-
contram e as relações singulares que com ele estabelecem fazem parte do processo de 
construção das representações de imagens do mundo e do espaço geográfico. As percep-
ções, as vivências e a memória dos indivíduos e dos grupos sociais são, portanto, elementos 
importantes na constituição do saber geográfico.” BRASIL, p.76.

A visitação de forma planejada e organizada destes lugares pode auxiliar a compreensão 
de praticamente todos os conceitos da área de Geografia, assim como de outros da área 
de História.  O Turismo e a Geografia podem levar os alunos a compreenderem de forma 
mais aprofundada a complexidade da realidade, a perceberem as relações socioculturais e 
históricas que transformam a paisagem. A compreender a interface entre o velho e o novo, 
as marcas do tempo na paisagem. Tal capacidade deverá envolver práticas que são descritas 
nos PCNs: “Problematização, observação, registro, descrição, documentação, representa-
ção e pesquisa dos fenômenos sociais, culturais ou naturais que compõem a paisagem e o 
espaço geográfico, na busca e formulação de hipóteses e explicações das relações, perma-
nências e transformações que aí se encontram em interação”.
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O turismo e a Geografia são fundamentais para a valorização do espaço vivenciado, 
aquele que é percebido, alem do imediato, ou seja, é observado, documentado e estudado. 
Assim o aluno passa a pensar e refletir sobre a realidade local relaciona-a com o contexto 
global. 
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Resumo: Neste trabalho de pesquisa, utilizamos uma atividade de demons-
tração, em aulas de Física, em uma sala do terceiro ano do Ensino 
Médio, a fim de viabilizar a aprendizagem significativa dos concei-
tos de transformação e conservação de energia, considerando que 
tais atividades são importantes para ilustrar e tornar menos abstra-
tos os conceitos físicos. No decorrer dessas atividades, as interações 
são fundamentais para a ocorrência da aprendizagem significativa 
dos conhecimentos científicos. Nessa perspectiva, analisamos se 
a interação entre professor e alunos propiciou a ocorrência dessa 
aprendizagem acerca dos referidos conceitos. Os instrumentos de 
análise foram a transcrição da gravação em áudio e vídeo da aula e 
as avaliações escritas dos alunos. Os resultados da análise do pro-
cesso de aplicação do experimento e das respostas dos alunos às 
questões da avaliação sugerem que a referida interação propiciou a 
aprendizagem significativa dos conceitos de transformação e con-
servação de energia, uma vez que os alunos demonstraram relacio-
nar os novos conhecimentos com os seus conhecimentos prévios de 
forma não arbitraria e substantiva.
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1. Introdução
O ensino de Física tem se pautado em resoluções de exercícios de forma automática, 

de modo que os conceitos, leis e equações relativos a essa disciplina são trabalhados de 
maneira desarticulada do cotidiano. Privilegia-se a abstração e a teoria desde o primeiro 
momento que o aluno entra na sala de aula. O desenvolvimento da abstração deveria se 
dar de forma gradual, partindo da prática e de exemplos concretos (BRASIL, 1998). 

A superação dessa prática implica em desenvolver os conteúdos de forma significativa 
para os alunos, no sentido de promover “a articulação de toda uma visão de mundo, de uma 
compreensão dinâmica do universo, mais ampla do que nosso entorno material imediato, 
capaz, portanto de transcender nossos limites temporais e espaciais” (BRASIL, 2002, p.22).

O uso de recursos, tais como a experimentação e a leitura de textos, pode despertar o 
interesse dos estudantes pelos conteúdos científicos, o que é dificultado ao se estudar Fí-
sica por meio do uso apenas de um livro didático com resolução automática de exercícios. 
O uso de tais recursos pode propiciar a aprendizagem significativa dos conhecimentos 
trabalhados.

Segundo Brodin (1978, apud ROSA, 2003, p.15), o laboratório “é o elo que falta entre 
o mundo abstrato dos pensamentos e idéias e o mundo concreto das realidades físicas. O 
papel do laboratório é, portanto, o de conectar dois mundos, o da teoria e o da prática”.

Neste artigo, analisamos a interação entre o professor e os alunos, mediante a utiliza-
ção de experimentos relativos à transformação e conservação de energia, em uma sala do 
terceiro ano do Ensino Médio, a fim de avaliarmos se essa interação propiciou a aprendi-
zagem significativa desses conceitos.

2. Marco Teórico
O uso de experimentos tem grande importância no desenvolvimento intelectual do 

aluno, pois a educação em ciência consiste em fazer com que o aluno compreenda o mun-
do físico que o cerca para que perceba e utilize o conhecimento científico desenvolvido ao 
longo dos anos. Nesse sentido, o uso de atividades experimentais é importante para pro-
mover a familiarização dos alunos com os fenômenos físicos e suas respectivas descrições, 
o que pode trazer benefícios à sua aprendizagem. Segundo os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, “o conhecimento da Física em si mesmo não basta como objetivo, mas deve 
ser entendido, sobretudo como um meio, um instrumento para a compreensão do mundo, 
podendo ser prático, mas permitindo ultrapassar o interesse imediato” (BRASIL, 2000, 
p.23). Nessa perspectiva, é imprescindível que
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a experimentação esteja sempre presente ao longo de todo o processo de 

desenvolvimento das competências em Física, privilegiando-se o fazer, 

manusear, operar, agir, em diferentes formas e níveis. É dessa forma que 

se pode garantir a construção do conhecimento pelo próprio aluno, de-

senvolvendo sua curiosidade e o hábito de sempre indagar, evitando a 

aquisição do conhecimento científico como uma verdade estabelecida e 

inquestionável (BRASIL, 2002, p.84).

No entanto, a sua utilização não deve ocorrer apenas por meio de um conjunto de obje-
tivos e métodos, visando seguir instruções de forma mecânica e sem reflexão. Para facilitar 
a aprendizagem, é importante que a atividade seja focada nos aspectos desejados, com um 
planejamento cuidadoso, deixando bem claro aos alunos qual é o objetivo do experimento 
analisado, e ainda, que considere as ideias prévias dos estudantes a respeito da situação 
estudada (HODSON, 1988, apud BORGES, 2002). Segundo Gaspar (1997, p.11),

Nenhuma experiência é auto-explicativa − sem a orientação do professor, 

os alunos muitas vezes nem sequer vêem o que se espera ou se deseja que 

vejam. E mesmo quando vêem e com essa visão se encantam, não há 

razão para supor que isso seja o bastante para que aprendam os conceitos 

que dela podem ser extraídos.

Nessa perspectiva, é imprescindível o papel do professor no sentido de orientar a ob-
servação e dar explicações condizentes com o modelo físico explicativo, a partir dos sub-
sunçores dos alunos, para que possam perceber e explicar, de acordo com esse modelo, o 
fenômeno envolvido no experimento.

Segundo pesquisa realizada por Araújo e Abib (2003, p.177), há uma grande variedade de 
possibilidades e tendências relativas ao uso de atividades experimentais no ensino de Física,

de modo que essas atividades podem ser concebidas desde situações que fo-

calizam a mera verificação de leis e teorias, até situações que privilegiam 

as condições para os alunos refletirem e reverem suas idéias a respeito dos 

fenômenos e conceitos abordados, podendo atingir um nível de aprendi-

zado que lhes permita efetuar uma reestruturação de seus modelos expli-

cativos dos fenômenos.
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Com relação à atividade de demonstração, Araújo e Abib (2003) afirmam que essa pos-
sibilita a ilustração de um fenômeno físico abordado em sala, tornando-o de alguma forma 
perceptível e com possibilidade de propiciar aos estudantes a elaboração de representações 
concretas referenciadas. E, além disso,

as atividades de demonstração abertas incorporam outros elementos, 

apresentando uma maior abertura e flexibilidade para discussões que 

podem permitir um aprofundamento nos aspectos conceituais e práticos 

da atividade, e a possibilidade de se levantar hipóteses e o incentivo à 

reflexão crítica (ARAÚJO e ABIB, 2003, p.181).

Nesse contexto, é importante promover a articulação entre as ideias prévias dos alunos 
e os conhecimentos científicos, a fim de viabilizar a aprendizagem significativa dos con-
ceitos associados.

Segundo Ausubel (1963), a aprendizagem significativa ocorre quando um novo con-
ceito incorpora-se a um conhecimento prévio existente na estrutura cognitiva do aluno, 
relevante ao assunto em questão, denominado subsunçor. Ou seja, aprender significativa-
mente implica em uma interação entre o novo conhecimento e o conhecimento já exis-
tente na estrutura cognitiva.

Assim, não basta aplicar uma atividade experimental para que ocorra aprendizagem 
significativa. Essa deve ser contextualizada e articulada aos conceitos prévios do aluno, ou 
seja, de acordo com a teoria de aprendizagem significativa, o “novo conhecimento deve se 
relacionar de maneira não arbitrária e substantiva (de modo não literal) com aquilo que 
o aprendiz já sabe” (MOREIRA, 1997). Para tanto, é necessário ainda que aluno esteja 
“predisposto” a aprender (MOREIRA, 1997).

Dessa forma, o papel do professor, a fim de viabilizar a aprendizagem significativa, 
envolve algumas tarefas fundamentais apontadas por Moreira (1999, p.162), tais como: - 
identificar os subsunçores relevantes, que o aluno deve ter em sua estrutura cognitiva, para 
a aprendizagem do conteúdo a ser ensinado; - dentre esses subsunçores, identificar os que 
estão disponíveis na estrutura cognitiva do estudante; - utilizar recursos facilitadores que 
auxiliem o estudante a assimilar a estrutura conceitual do conteúdo trabalhado e “organi-
zar sua própria estrutura cognitiva”, mediante a “aquisição de significados claros, estáveis 
e intransferíveis” (p.162). 

Nesse sentido, ao utilizar atividades experimentais é imprescindível que o professor 
identifique o que o aluno já sabe, promovendo a interação em sala, buscando sempre o 
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diálogo e a troca de opiniões, de modo a priorizar a articulação dos novos conceitos com os 
subsunçores do aluno, de forma a gerar a aprendizagem significativa dos conceitos envol-
vidos. Esses, posteriormente poderão ser usados como subsunçores para outros conceitos, 
a fim de viabilizar a consolidação do aprendizado. Assim, uma atividade experimental bem 
elaborada é aquela que tem uma sustentabilidade nos conceitos prévios do aluno.

Nessa perspectiva, podem ser utilizados os princípios da diferenciação progressiva e da 
reconciliação integradora. No caso da diferenciação progressiva, o professor deve trabalhar 
a atividade experimental partindo de “conceitos mais gerais e inclusivos” (MOREIRA, 
1997, p.34) para os mais específicos, de forma gradual. Quanto à reconciliação integrado-
ra, é necessário “explorar relações entre idéias, apontar similaridades e diferenças impor-
tantes e reconciliar discrepâncias reais ou aparentes” (MOREIRA, 1997, p.35).

Ao final desse processo, é importante a busca por evidências de aprendizagem signifi-
cativa. Para tanto, segundo Ausubel, na avaliação podem ser formuladas questões de forma 
nova e não familiares, cuja resposta requeira, ao máximo, a transformação do conhecimen-
to por parte do aluno (MOREIRA, 1999).

Mediante essas considerações, neste trabalho de pesquisa, utilizamos uma atividade de 
demonstração, a fim de viabilizar a aprendizagem significativa dos conceitos trabalhados, 
pois, como afirma Araújo e Abib (2003), tais atividades são importantes para ilustrar e tor-
nar menos abstratos os conceitos físicos apresentados, e ainda torná-los mais interessantes, 
motivando a participação dos alunos. No decorrer dessas atividades, as interações são fun-
damentais para a ocorrência da aprendizagem significativa dos conhecimentos científicos. 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2002) afirmam 
que no processo de conhecimento é imprescindível que a aprendizagem seja instaurada 
por meio de um diálogo constante entre alunos e professor, mediado pelo conhecimento.

Assim, nesta pesquisa analisamos se a interação entre professor e alunos propiciou a 
aprendizagem significativa dos conceitos envolvidos.

A Pesquisa
Nesta pesquisa, analisamos a interação entre o professor e os alunos, mediante a utili-

zação de uma atividade experimental de demonstração envolvendo os conceitos de trans-
formação e conservação de energia, em uma sala do 3º ano do Ensino Médio, a fim de 
avaliarmos se essa interação propiciou a aprendizagem significativa dos conceitos físicos 
trabalhados.
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Os sujeitos da pesquisa

A atividade foi realizada em uma sala do 3º ano do Ensino Médio, em uma escola da 
rede estadual de Guaratinguetá, ao final do segundo bimestre de 2009. Participaram da 
atividade 12 alunos da referida sala, que estavam presentes no dia de sua realização. No en-
tanto, na semana seguinte em que ocorreu a avaliação, estavam presentes apenas 8 alunos.

Metodologia e procedimento para a constituição dos dados

Para a análise dos dados da presente pesquisa, usamos uma metodologia qualitativa, 
fundamentada em Bogdan e Biken (1982).

A aula se iniciou com a leitura de um texto paradidático denominado “Adestrando La-
tim” (Anexo I), elaborado especialmente para ser lido pelos alunos previamente à atividade 
experimental em questão. Cada aluno fez a sua leitura, de forma silenciosa. Após a leitura, 
não houve discussão do texto. A intenção de usar esse texto no momento inicial da aula 
foi a de verificar se os alunos fariam a associação do seu conteúdo com os conhecimentos 
trabalhados por meio do experimento, na avaliação feita após a aplicação da atividade.

Após a leitura, o professor deu início à realização do experimento “Lata mágica”. Esse 
experimento é constituído por uma embalagem metálica, cuja tampa e fundo têm dois 
orifícios cada, por onde passa um elástico de borracha. Na parte central do elástico, é 
presa uma das extremidades de uma pilha, que atua como um pêndulo. Esse artifício é 
usado, a fim de possibilitar a ocorrência da transformação da energia cinética em poten-
cial elástica mediante o rolamento da lata. As Figuras 1 e 2, a seguir, mostram as fotos 
do referido aparato.

Figura 1: Lata Mágica Figura 2: Parte interna da Lata Mágica

Em uma primeira etapa, a lata foi solta do topo de uma rampa. Em virtude da presença 
do conjunto elástico-pilha no interior da lata, essa desceu a rampa, percorreu uma certa 
distância no plano horizontal, parou e voltou subindo parcialmente a rampa. Na segunda 
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etapa, o professor impulsionou a lata, que estava no chão (plano horizontal). Nessa nova 
situação, a lata avançou até certo ponto e retornou à posição de lançamento e prosseguiu 
em sentido contrário, até parar novamente, oscilando em torno dessa posição, até parar.

No decorrer de todo o experimento, o professor promoveu a discussão, questionando 
os alunos sobre o fenômeno observado e sobre o funcionamento do experimento. Nessa 
discussão, o professor dirigiu o raciocínio dos alunos, por meio de perguntas, a fim de es-
tabelecer relações entre os seus subsunçores e os novos conhecimentos, a fim de ampliar o 
conceito de transformação e conservação de energia.

Na semana seguinte à realização da atividade, os alunos realizaram uma avaliação escri-
ta, cujas questões se encontram em anexo (Anexo II) no presente artigo.

Os instrumentos de análise da presente pesquisa foram: a transcrição da gravação em 
áudio e vídeo e as avaliações escritas.

É importante destacar que uma semana antes de aplicar a atividade experimental, o 
professor revisou com os alunos o conteúdo energia, trabalhando os conceitos de transfor-
mação e conservação de energia.

Análise dos Dados
Para verificarmos se a interação ocorrida propiciou aos alunos uma aprendizagem sig-

nificativa dos conceitos de transformação e conservação de energia, analisamos alguns re-
cortes da transcrição da aplicação da referida atividade, bem como as questões da avaliação 
dos alunos. 

Ao serem questionados sobre o funcionamento da “lata mágica”, ocorreu o debate des-
tacado no Quadro 1, a seguir, dos momentos 1 a 34.

Quadro	1:	Recorte	da	discussão	–	momentos	1	a	34

1. Hel 1. Tem um elástico enrolado...
2. Mar 2. Deve ter um peso ai dentro
3. Professor 3. Um peso... e que mais ?
4. Lis, Cam, Jen 4. Elástico
5. Professor 5. E um elástico... Vamos dar uma olhada? (Exibe o interior da lata para 

os alunos) A verdade é que de mágico isso aqui não tem nada, é pura 
física isso aqui. O que acontece... Voltando a nossa rampinha... O que vai 
acontecer quando eu solto ela deste ponto... Tem que tirar a corda da lata. 
Quando eu solto ela a partir deste ponto ela ganha uma certa velocidade. 
Em termos de energia, como o MAR falou, que tipo de energia eu tenho 
nesse ponto aqui? (Apontou para o topo da rampa)
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6. Mar 6. Energia potencial
7. Professor 7. Lembra que a energia potencial ela tem um aspecto importante que 

temos que adotar. Que aspecto é esse?
8. Jon 8. Altura
9. Lui 9. Ponto referencial
10. Professor 10. Ponto referencial, muito bom! Nesta situação, onde poderia ser meu 

ponto referencial, por exemplo?
11. Lui 11. A mesa
12. Professor 12. Pode ser a própria mesa. Então essa altura aqui vai nos dar o que?

13. Lis 13. Energia potencial
14. Professor 14. Energia potencial.Quando a lata desce a rampa, o que está acontecen-

do com essa energia potencial?
15. Mar, Lui,Jon 15. Vai se transformando em cinética
16. Professor 16. Tranformando! Essa palavra é importante. A energia, como a gente 

viu, ela sempre é o que?
17. Lui 17. Conservada
18. Professor 18. Isso. A energia sempre é conservada tá bom? Esse aspecto da energia 

ser sempre conservada que faz a agente entrar em conflito com essa coisa 
da lata parar e voltar.Aqui ela tem uma certa energia potencial. (apontan-
do para o topo da rampa). E essa energia potencial se transforma em que?

19. Alunos 19. Cinética
20. Professor 20. Neste ponto (ponto onde a lata para e começa a sua volta para a ram-

pa) a lata parou novamente não parou? Mas a energia ela não...

21.Lui 21. Ela se transformou.
22. Professor 22. Ela continua aqui. Se a energia continua neste ponto, onde é que ela 

está?
23. Hel 23. Ela passou de cinética para elástica
24. Professor 24. Mas a gente aprendeu 2 tipos de energia potencial. Quais são esse 

dois tipos?
25. Mar, Lui,Jon 25. Gravitacional
26. Professor 26. Gravitacional... E?
27. Alunos 27. Potencial elástica.
28. Professor 28. A elástica que eu falei para vocês esta sempre relacionada com o que?
29. Mar 29. Molas
30. Professor 30. Deformação de molas, certo? O que vocês observaram de diferente na 

lata quando eu mostrei?
31. Jon 31. O elástico enrolou.
32. Cam 32. O elástico tava torcido.
33. Professor 33. Essa torção de elástico de alguma forma, o que ela fez?
34. Tha 34. Guardou a energia no elástico

Nos momentos 1 e 2, os alunos Hel e Mar buscaram explicações para o funcionamento 
da lata mágica. Na questão 1 da avaliação, ao identificarem o elemento principal para o 
funcionamento da lata, o aluno Mar se reportou à energia, uma vez que pode ter inter-
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pretado que a questão se referia ao princípio físico associado ao funcionamento da lata. 
Por outro lado, os alunos Hel, Lis e Jes interpretaram a questão do ponto de vista prático, 
atribuindo ao elástico o papel de elemento principal para o funcionamento da lata.

No momento 5, o professor buscou associar os elementos ligados ao funcionamento 
da lata com a transformação de energia. Para tanto, ele dirigiu o raciocínio dos alunos no 
sentido de identificarem os tipos de energia envolvidos no decorrer do experimento. No 
momento 6, o aluno Mar respondeu ao questionamento do professor utilizando o subsun-
çor energia potencial, construído em aulas anteriores. Do mesmo modo, no momento 8, 
o aluno Jon também usou o subsunçor aprendido em aulas anteriores, associando a altura 
com a energia potencial. O mesmo ocorreu com o aluno Lis no momento 13. 

No momento 9, o aluno Lui articulou o conceito de energia potencial com o conceito 
de referencial, reafirmando tal articulação no momento 11. Nesse momento, o professor 
poderia ter explorado esse conceito para fazer uma abordagem mais abrangente do fenô-
meno em questão.

No momento 15, os alunos Mar, Lui e Jon demonstram conhecimento do conceito de 
transformação de energia mecânica, trabalhado em aulas anteriores. Esse conhecimento 
foi corroborado nas respostas desses alunos para as questões 2, 4, 5, e 7 da avaliação relativa 
ao processo de transformação de energia presente no experimento.

No momento 17, o aluno Lui demonstrou o seu conhecimento relativo à conservação da 
energia, o que foi corroborado em sua resposta à questão 7 da avaliação. Até o momento 30, 
o professor levou os alunos a explicitarem os conhecimentos trazidos das aulas anteriores.

Nos momentos 31 e 32, os alunos Jon e Cam descreveram a observação imediata da 
condição do elástico. No momento 34, o aluno Tha demonstrou relacionar a torção do 
elástico com o subsunçor energia potencial elástica. Ao descrever o funcionamento da 
lata, na questão 2 da avaliação, esse aluno articulou o conceito de transformação de ener-
gia mecânica em térmica e sonora com o elemento elástico. Porém, ele evidenciou certa 
dificuldade em se expressar de forma escrita, na avaliação. 

Na sequência, o professor fez uma síntese do processo de transformação de energia 
mecânica que ocorre no experimento e acrescentou uma nova situação experimental, a fim 
de mostrar aos alunos que, no plano horizontal, toda a energia potencial é armazenada 
na forma elástica. A discussão girou em torno do processo de transformação de energia 
potencial elástica em cinética e vice-versa até a parada da lata. 

Após essa intervenção ocorreu a discussão, dos momentos 56 a 87, destacados a seguir 
no Quadro 2.
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Quadro	2:	Recorte	da	discussão	–	momentos	56	a	87

56. Professor 56. Cinética e assim vai. Mas ...ela parou, né? (aponta para lata totalmente 
parada na posição de onde foi empurrada – marcada com giz). Bom, se ela 
parou, o elástico deve estar torcido (pega lata do chão, abre um dos lados, e 
mostra para os alunos o seu interior). O elástico está torcido?

57. Alunos 57. (eles olham dentro da lata) Não.
58. Professor 58. Não está torcido o elástico. Ué? Cadê a energia que eu dei para a lata no 

começo?
59. Hel,Lui 59. Dissipou
60. Professor 60. Ela foi...?
61. Hel 61. Dissipada
62. Professor 62. O que é dissipar?
63. Hel 63. Perdida
64. Professor 64. Perdida?
65. Hel 65. É, ela se transformou em outros tipos de energia.
66. Professor 66. Isso. A palavra não é perder. Por quê?
67. Lui 67. A energia nunca se perde
68. Professor 68. A energia nunca se perde, ela sempre é transformada. Certo?
69. Alunos 69. (fazem sim com a cabeça)
70. Professor 70. Detalhe importante aqui. (volta a lata no chão na posição marcada). Todo 

mundo ouviu... Agora abram os ouvidos de vocês enquanto eu empurro a 
lata. (empurra a lata no chão). Vocês estão ouvindo o ruído não estão? Esse 
ruído, essa propagação sonora, que eu falei pra vocês, é uma onda. O que uma 
onda transmite?

71. Lis, Cam 71. Energia
72. Professor 72. Energia, certo? Se a onda é uma transmissão de energia e vocês estão 

ouvindo som de lá provavelmente está saindo energia da...?
73. Alunos 73. lata
74. Professor 74. Da lata. Energia de que formato?
75. Alunos 75. Energia sonora
76. Professor 76. Energia sonora, certo? Então o que está acontecendo? A energia que eu 

dei inicialmente para a lata, para ela se movimentar, ela vai ser armazenada 
como elástica e vai acontecendo aquele processo elástica-cinética, cinética-
-elástica, cinética-elástica...	mas ao longo desse processo boa parte dessa 
energia está passando para outras formas. Da forma..?

77. Lui 77. dissipada
78. Professor 78. Da forma dissipada que vocês ouviram que vocês ouviram aqui, no caso, 

na nossa forma sonora, que deu para vocês ouvirem bem. Se a gente tives-
se um termômetro muito sensível, e colocasse ele no chão, a gente poderia 
observar, inclusive na lata também ,que a lata aumentaria bem pouquinho a 
sua temperatura, né. A gente não poderia observar isso agora por que o ter-
mômetro simples... a dissipação de energia é muito pouca –a energia da lata 
é muito pouca- e não dá pra gente observar isso facilmente. Mas se a gente 
tivesse um termômetro sensível o suficiente, a gente poderia observar um 
aumento de temperatura. Quem poderia me explicar isso?

79. Hel 79. Atrito?
80. Professor 80. Atrito! O que é que o atrito faz?
81. Hel 81. É... Ele absorve, assim, a energia, no caso, do movimento...
82. Professor 82. Ele absorve? Vamos trazer uma palavra legal...
83. Hel 83. Ele pega a energia que estava no movimento e transforma em atrito
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84. Professor 84. Isso, ele transforma. Em que tipo de energia?
85. Lis 85. Térmica
86. Professor 86. Energia?
87. Lui 87. Térmica

No momento 56, o professor chamou a atenção dos alunos para o fato de a lata ter 
parado na posição inicial (marcada com o giz). A seguir, ele direcionou a discussão no 
sentido de levar os alunos à constatação da ausência da energia potencial elástica ao final 
do processo, com o intuito de discutir o fenômeno de dissipação da energia. 

Nos momentos 59 e 61, os alunos Hel e Lui deram respostas adequadas do ponto do 
vista cientifico, no entanto no momento 63, o aluno Hel demonstrou não ter compreen-
dido adequadamente o significado da palavra “dissipação”, trabalhado em aulas anteriores. 
Embora a aparente interpretação desse aluno de que dissipação seja igual à perda de ener-
gia, no momento 65 ele demonstrou associar dissipação com transformação de energia, o 
que foi corroborado em sua resposta à questão 7 da avaliação. O professor reafirmou esse 
conceito nos momentos 66 e 68, assim como o aluno Lui no momento 67. 

Do momento 70 ao 78, o professor dirigiu o raciocínio dos alunos, a fim de que com-
preendessem a presença das energias sonora e térmica no processo de transformação, fa-
zendo a articulação com o que provoca o surgimento da energia térmica nesse processo. 
No momento 79, o aluno Hel articulou esse novo conhecimento com o subsunçor atrito, 
presente em sua estrutura cognitiva, porém ainda com dúvidas, uma vez que se colocou 
com certa insegurança. No momento 81, a resposta desse aluno sugere que ele compreen-
deu o processo de transformação de energia mecânica em energia térmica, embora utili-
zando uma terminologia inadequada (“absorve”). 

No momento 83, esse aluno demonstrou a concepção, cientificamente equivocada, de 
que atrito é uma forma de energia. No entanto, o professor, ao invés de corrigir o aluno, 
reforçou essa concepção, reafirmando essa ideia. Isso talvez tenha ocorrido em virtude de 
o professor estar focado no conceito de transformação de energia, não percebendo o erro 
conceitual explicitado na colocação do aluno. Essa postura do professor levou o aluno a 
permanecer com essa concepção, o que foi evidenciado em sua resposta à questão 7 da 
avaliação. 

Na sequência, o professor ampliou a discussão sobre alguns processos de transformação 
de energia, incluindo a transformação de energia mecânica em energia térmica. Após essa 
intervenção, destacamos a discussão ocorrida dos momentos 92 a 106, no Quadro 3, a 
seguir.
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Quadro3:	Recorte	da	discussão	–	momentos	92	a	106

92. Professor 92. Térmica. Mas você pode pensar... Ta tudo bem, mas... Da onde que vem a 
energia do começo, né? Por que que a lata... a lata está parada ali, por que que 
eu venho e consigo fazer ela se movimentar agora. (repete o experimento, co-
locando a lata no chão e impulsionando-a). Quem deu essa energia pra ela?

93. Cam, Hel, 
Mar

93. Você.	Uma força externa

94. Professor 94. Uma força...? Externa ao meu sistema, supondo que o meu sistema seja a 
lata. Ué, mas... A energia, ela não se cria, nem se perde, a energia do universo 
é constante. Da onde que eu tirei a energia? Pra fazer isso?

95. Cam 95. Do seu corpo.
96. Professor 96. Do meu corpo. Vocês já leram, já viram embalagem de comida, já viram 

aquelas coisas, aquelas informações calóricas lá atrás? Isso, lá dá a informação 
de caloria e dá em joules...-Qual é a unidade de energia que a gente traba-
lha? Ou seja, a comida que a gente come, o que está fornecendo pra gente?

97. Lui 97. Energia.
98. Professor 98. Energia. Essa energia é a que faz a lata passar na forma potencial do 

elástico, que faz transformar na forma cinética e que ao mesmo tempo vai 
passando para as formas sonora e...?

99. Lui 99. Térmica.
100.Professor 100. Essa energia, de alguma forma, ela vai se propagando pelo ambiente, 

o ambiente dá uma certa esquentada, quem vai absorver essa energia, por 
exemplo, depois, podem ser as...? Plantas. As plantas absorvem energia, às 
vezes do sol, às vezes do ambiente pelo calor. Elas absorvem essa energia e 
podem transformar essa energia em que formato de energia? Não cheguei a 
comentar muito com vocês, vou dizer agora, que a energia é armazenada na 
forma química, certo? Como é que ele faz isso? Através do próprio alimento. 
O alimento, ele armazena a energia nesse formato, no formato de energia 
química. Ou seja, eu empurrei a lata, a lata fez cinética, fez potencial elástica 
e vai dissipando na forma sonora e energia térmica. De algum modo a planta 
absorve essa energia que ta sendo dissipada na lata e passa para a forma 
química. A gente não come derivados de planta. A gente come a planta ou 
alguma coisa que comeu a planta, certo? Não levem isso a mal, pelo amor de 
Deus.

101. Alunos 101. (risadas)
102.Professor 102. Tá bom? É... A energia, então, que eu dei para a lata, o que que vai aca-

bar acontecendo com ela?
103. Mar 103. Voltar pra lata.
104.Professor 104. A energia vai acabar...? Retornando para mim. É um processo?
105. Mar 105. Cíclico
106.Professor 106. Cíclico, isso... (bate palma, alunos dão risada) Esse é um processo cíclico 

gente, certo? Isso é ter a ideia do princípio de conservação de energia do...? 
Universo. No universo, processos como esse estão acontecendo a...? Todo o 
momento. Transformação de energia de várias formas (...).

No momento 92, o professor introduziu a ideia de força externa, a fim de mostrar aos 
alunos a abrangência do conceito de conservação da energia do universo. No momento 94, 
ele afirmou que a energia do universo é uma constante, mas dos momentos 96 a 102 ele 
procurou detalhar alguns processos envolvendo transformação de energia. 
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Toda essa discussão ocorreu com o intuito de mostrar aos alunos que a energia não se 
perde, e que os seus processos de transformação podem ser analisados como processos 
cíclicos. Essa discussão levou o aluno Mar a demonstrar que compreendeu esse processo 
(no momento 105). A compreensão do conceito de conservação de energia foi evidenciada 
nas respostas dos alunos Cam, Mar, Jon, Tha, Hen e Jes à questão 7. 

No momento 106, o professor sintetizou a discussão sobre o principio da conservação 
da energia. 

Discussão dos Resultados
A atividade experimental se mostrou potencialmente significativa para os alunos, pois 

viabilizou a articulação dos conhecimentos prévios dos alunos com aqueles trabalhados no 
experimento, uma vez que o professor o repetiu várias vezes enquanto explicava os fenô-
menos de transformação e conservação de energia ocorridos na atividade. 

Primeiramente, o professor trabalhou o princípio unificador “conservação de energia”, 
organizando-o de forma hierárquica e, progressivamente, foi abrangendo os menos inclu-
sivos, discutindo aspectos específicos da conservação de energia até chegar à conclusão do 
caráter cíclico da utilização da energia em suas diferentes manifestações. Cabe ressaltar 
que a conservação da energia é discutida segundo um enfoque global, partindo de uma 
abordagem simples, por meio da transformação da energia mecânica em energia térmica 
até chegar à transformação de energia química em energia mecânica. Nessa abordagem, o 
professor recorreu à diferenciação progressiva e à reconciliação integradora. 

Nesse processo, o professor priorizou a associação dos conceitos relacionados ao experi-
mento em questão com os subsunçores dos alunos, incitando-os a participarem da discus-
são, expondo as suas ideias mediante explicações do fenômeno “transformação da energia”, 
buscando tais explicações a partir dos subsunçores presentes em sua estrutura cognitiva. 
É importante ressaltar que apenas um pequeno grupo de alunos participou ativamente da 
discussão. Os demais, embora não tenham se manifestado oralmente, se mostraram inte-
ressados no decorrer do processo.

Com relação à avaliação, suas questões foram elaboradas de forma aberta, a fim de que 
os alunos tivessem liberdade para se colocar.

De forma geral, os alunos responderam de modo adequado do ponto de vista cientifico 
às questões da avaliação. Com relação à questão 1, como está formulada de maneira aberta, 
a sua resposta pode abranger dois aspectos distintos, teórico e/ou prático, ou seja, energia 
e conservação da energia e/ou o elástico presente na lata. Como já mencionado anterior-
mente, os alunos interpretaram essa questão das duas formas.
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Com relação à segunda questão, a interpretação pode remeter aos mesmos aspectos 
da questão 1. A maioria dos alunos respondeu atribuindo ao elástico o protagonismo da 
transformação da energia potencial elástica em cinética e vice-versa, embora não tenham 
entrado em detalhes quanto ao aspecto prático do funcionamento da lata. Apenas o aluno 
Hel mencionou a transformação da energia potencial gravitacional em cinética e potencial 
elástica. O aluno Jes descreveu o funcionamento da lata sem abordar o principio da trans-
formação da energia envolvido. 

Com relação à questão 3, como essa possui um caráter muito aberto, os alunos elen-
caram situações cotidianas, sem entrar em detalhes. Por exemplo: o movimento de uma 
pessoa, o acender de uma lâmpada, etc.

A questão 4 foi respondida de forma cientificamente adequada por todos os alunos. 

Com relação à questão 5, metade dos alunos articulou as questões relativas à transfor-
mação de energia, trabalhadas em sala de aula, de forma satisfatória em termos científicos, 
com situações do texto que apresentam os conceitos de transformação e conservação de 
forma implícita. Cabe lembrar que o texto foi lido pelos alunos no início da aula, porém 
não foi discutido. Nessa questão, dois desses alunos (Lis e Cam) se destacaram ao estabe-
lecerem essas relações de forma mais abrangente. Como exemplos, citamos: a associação 
das ações mecânicas de Latim à transformação de energia química em cinética no mo-
mento da mordida; a transformação da energia cinética em potencial elástica, devido à 
deformação do tênis, e em energia sonora e térmica. É importante destacar que a maneira 
como essa questão foi formulada requer que os alunos articulem os conhecimentos traba-
lhados em sala de aula, por meio do experimento, com aspectos cotidianos abordados no 
texto, a partir dos quais podem ser resgatados alguns conceitos físicos.

A questão 6 tem a mesma característica da questão anterior no tocante à formulação. 
No entanto, ela se refere somente aos aspectos cotidianos, não presentes no texto. Nessa 
questão, todos os alunos conseguiram estabelecer relações entre os conhecimentos traba-
lhados em sala de aula e situações do dia-a-dia.

Com exceção de um aluno, todos responderam à questão 7 de forma satisfatória em 
termos científicos, ou seja, demonstraram a compreensão do principio da conservação da 
energia e do conceito de transformação de energia. No entanto, embora o aluno Hel tam-
bém tenha respondido à pergunta de forma adequada, em um momento de sua resposta, 
ele mostrou ter permanecido com a concepção de que a energia térmica é equivalente ao 
atrito. No início da aula, os alunos haviam demonstrado uma aprendizagem mecânica do 
conceito de conservação de energia, enunciando-o de forma automática quando solicita-
dos pelo professor. No entanto, as suas respostas à questão 7 mostraram que a interação 
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entre professor e alunos, mediante a utilização do experimento, propiciou que eles perce-
bessem que parte da energia mecânica se transforma em energia térmica, sonora, etc, de 
forma que a sua totalidade se mantém constante, ou seja, dando um sentido abrangente ao 
principio da conservação da energia. Com a interação mediada pela realização da ativida-
de experimental, eles mostraram um enriquecimento em seus subsunçores, demonstrando 
uma aprendizagem significativa desse princípio. 

Finalmente, a questão 8 apresenta a mesma característica das questões 5 e 6, porém 
com a diferença de que sua formulação teve como objetivo levar os alunos a utilizarem 
conceitos abstratos presentes em sua estrutura cognitiva. Os alunos Tha e Hel respon-
deram parcialmente à questão, abordando apenas a energia em nível microscópico. Lis, 
Cam e Mar elaboraram respostas abrangentes, demonstrando compreensão do conceito 
de referencial, fundamental para a caracterização do movimento relativo do copo de água. 
Nessa questão, houve evidência de aprendizagem significativa, visto que eles articularam 
os conhecimentos abordados em sala de aula com aspectos do cotidiano, bem como usa-
ram os conceitos de referencial e movimento relativo, em uma situação hipotética. 

Considerações Finais
Os resultados da análise do processo de aplicação do experimento e das respostas dos 

alunos às questões da avaliação sugerem que a interação entre o professor e os alunos 
propiciou a aprendizagem significativa dos conceitos de transformação e conservação de 
energia, uma vez que os alunos demonstraram relacionar os novos conhecimentos com os 
seus conhecimentos prévios.

A aplicação do experimento contribuiu para a efetiva interação professor-aluno, permi-
tindo que os alunos enriquecessem seus subsunçores relativos ao conteúdo energia. Quan-
to às questões, essas tiveram um caráter aberto, e as respostas dos alunos se mostraram 
adequadas do ponto de vista científico. Algumas das questões da avaliação forneceram evi-
dências de aprendizagem significativa, uma vez que faziam referência a situações distintas 
das discutidas em sala de aula. Em suas respostas a essas questões, os alunos articularam 
os conceitos envolvidos nessas situações com os trabalhados em sala e no experimento.

O texto poderia ter sido discutido previamente à aplicação do experimento, com o ob-
jetivo de suscitar o debate e permitir que os alunos articulassem as situações do cotidiano 
com os conceitos físicos trabalhados em sala. 
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ANEXO I: Texto “Adestrando Latim”

- Vamos passear no parque?

Zezinho ligou para Aninha e fez o convite. Era um dia ensolarado de domingo, era 
pecado desperdiçá-lo! Além disso, era necessário passear no parque. Seu cãozinho vira-
-lata, o Latim, estava particularmente atacado naquela semana, e precisava urgentemente 
descarregar sua energia em alguma coisa que não o seu sofá, o seu tapete, as suas roupas... 
Latim era um cãozinho mais energético que bala de canhão e precisava regularmente fazer 
exercícios correndo pelo parque, coisa que não fazia há meses, por preguiça de seu dono.

- Vamos sim!! Passo na sua casa às 3!

Quando Aninha virou a esquina do quarteirão da casa de Zezinho e Latim, já avistou 
os dois. Zezinho estava segurando Latim pela coleira com certo sacrifício. O bicho, sem 
fôlego, tentava escapar para correr em direção da Aninha, e como Zezinho não deixara, 
mordia seu tênis como protesto.

- Ai!

- Putz, esse cãozinho tem fogo de sobra hein? Olha só o que eu trouxe de presente pra 
ele! - Tirou um delicioso osso de sua mochila. Latim latia endiabrado, e pulava em Ani-
nha, tentando pegar o osso de sua mão.

- Muito boa ideia, a gente pode jogar o osso pra longe e então ele vai correr atrás dele 
pra pegar. Aí chamamos Latim de volta e repetimos até que o bichoso se canse. E a gente 
só precisa gastar energia pra jogar o osso!!!

- Claro que é uma boa ideia, quem teve essa ideia afinal? =)

- Vambora logo...

Chegando ao parque, Zezinho já pegou o osso da mão de Aninha, assanhou Latim 
(como se aquele cão naquelas condições precisasse de estímulo!) e lançou o osso o mais 
longe que pôde. Latim saiu desembestado, pegou o osso no meio de um montinho de 
mato, jogou pro alto, pegou novamente e abanou o rabo.

- Latim!!! Trás o ossinho pra gente!!!

- Latim!!! Cadê você?

- Latim?!

- É acho que minha ideia não deu muito certo, Zezinho. Onde foi parar esse diabinho?
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- Ai. Cachorro mais besta que não sabe o caminho de volta...

Zezinho foi atrás do possuído e lá estava ele roendo o osso deitado no mato fofinho.

- Cão besta! Latim, da esse osso pra mim.

- Não dou não! – Latim olhou torto para o dono.

- Dá aqui. – se aproximou para pegar o osso.

- Grrrr...

- Pronto! Agora você vai ficar aí sozinho, você e seu osso, vou embora!!! Seu mal-
-educado!

- Sabe, já tenho uma ideia de como ensinar Latim a voltar pra gente com o osso!

- Como, Aninha?

- Bem, Latim é um cãozinho muito orgulhoso e imitador, não é?

- É então, não pode ver outra coisa chamando mais atenção que ele, que ele já se mexe 
pra ter de volta a atenção pra ele. E é imitador mesmo, até tentar miar que nem o Bichano 
ele já tentou.

- Pois bem! Espere um momento que vou dar uma passadinha em casa e já volto!

- O que você vai fazer? Trazer o Bichano pra cá? Por acaso o Bichano sabe pegar osso 
e voltar pra gente com ele na boca?

- Não viaja Zezinho. Aguarde e confie!

Aninha partiu para sua casa andando rapidamente, e Zezinho tentou novamente pegar 
o osso da boca de Latim. Latim já havia devorado metade do osso, e estava disposto a 
atacar quem quer que estivesse disposto a roubar-lhe a outra metade. Zezinho bufou de 
insatisfação chamando o cachorro de idiota, e Latim virou as costas para ele, chamando o 
dono de folgado.

Depois de meia hora, estava Aninha de volta, carregando uma lata na mão.

         - Que isso hein? Uma lata de petiscos para cães burros?!

Latim olhou para trás ameaçador. Burro é a mãe!

- Saca só, Zezinho...

Aninha se distanciou um pouco e lançou a lata para girar no chão. Ela girou até parar 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
U

tilização
 d

e um
 E

xp
erim

ento
 E

nvo
lvend

o
 E

nerg
ia...

537

e magicamente voltar para as mãos de Aninha.

- Olha só! A lata é mais inteligente que o Latim! – Zezinho procurava chamar a aten-
ção do cão.

Aninha jogou mais uma vez a lata, desta vez mais perto de Latim. Latim roía o osso 
alheio ao que acontecia.

- É... Não está funcionando...

Aninha jogou mais uma vez, desta vez mirando para que a lata acertasse em cheio La-
tim. Latim deu um pulo, rosnou a lata, e voltou para roer seu osso.

Zezinho pegou a lata e jogou ele mesmo. A lata rolou passando perto de Latim, dando 
tchau, ele aceitou a provocação e saiu correndo atrás da lata. Enquanto ela diminuía de 
velocidade, o diabinho cantava vitória acreditando que já tivesse conseguido pegá-la, mas 
se assustou quando, magicamente, a lata deu marcha ré. Deu um pulo e voltou correndo 
para seu matinho com o rabo entre as pernas. Os dois riram-se.

- Acho que agora a lata chamou a atenção dele!

- Olha, Latim! Você deve ser como a lata. Vai, corre, pega o osso, volta pra gente. – jo-
gou mais vezes e Latim observava imitando o movimento da lata.

- Boa, agora acho que ele já entendeu a brincadeira. Ou quer que eu desenhe, bicho 
ruim!? – Zezinho pegou a lata, e foi procurar o osso para continuar a brincadeira. Latim 
já estava eletrizado novamente, e abanava o rabo, pulando para lá e para cá como se tivesse 
molas nos pés, chamando a atenção.

- Onde você deixou o osso, Latim?

- Osso?!?... Au, au... – Latim apontou para a sua barriguinha.

- Ah, cachorro guloso! Já era a brincadeira... Vamos voltar pra casa então!

- Está bem, pelo menos descarregou um pouquinho de energia, né Latim? – Aninha 
acariciava o cocoruto da cabeça do animal que estava com a língua de fora.

- Descarregou um pouquinho! Esse aí contraria a lei de conservação de energia. No 
caso deste endiabrado, energia é criada do nada e transformada em destruição...
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ANEXO II: Questões da Avaliação

1. Identifique qual o elemento principal para ao funcionamento da lata “mágica”.

2. Descreva o funcionamento da lata “mágica”.

3. Cite alguma situação do seu cotidiano na qual ocorre uma transformação de ener-
gia.

4. Analise o experimento, e descreva quais são as transformações de energia presentes.

5. Em relação ao texto “Adestrando Latim”, em quais situações lá descritas estão ocor-
rendo transformações de energia?

6. Pense agora, que outro aparelho você conhece na qual a transformação de energia 
é fundamental para o seu funcionamento? Que transformações de energia ocorrem 
nele?

7. A lata vai diminuindo a sua amplitude de movimento ao longo do tempo. Por que 
isso ocorre? A energia que causou o movimento é perdida?

8. De que forma podemos afirmar que um copo d’água repousado sobre uma mesa 
em uma sala possui energia cinética tanto em nível microscópico quanto em nível 
macroscópico?
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A Imagem Didática: O Uso De Softwares 

de Autoração A Serviço da Educação

Paulo Eduardo Teixeira1

Maria Fernanda R. de Lima2

Resumo: Este artigo tem o objetivo de apresentar o uso de softwares de au-
toração aplicado no processo de criação de um material didático 
constituído de imagens, vinculado ao projeto “A imagem didática: 
uma abordagem histórico-sociológica da escravidão no Brasil”. 
Os programas de autoração possibilitam a criação de um DVD 
com menus interativos, e dentre os vários softwares disponíveis foi 
utilizado o Ulead 6.0., pois a idéia central do projeto foi a de pre-
parar aulas utilizando imagens e tirar delas a função meramente 
ilustrativa propondo para elas um lugar primordial no processo 
ensino/aprendizagem. A avaliação do uso de tais recursos foi alta-
mente positiva, uma vez que os conteúdos se apresentaram numa 
linguagem mais próxima a dos estudantes.

Palavras-chave: Imagem. Software. Autoração. Ensino. História.

Introdução
No contexto das novas tecnologias audiovisuais, em que retroprojetores são substituí-

dos por datashows; disquetes e filmes fotográficos por cartões de memória, por exemplo, as 
escolas passam por novos desafios: não apenas aprender a trabalhar com estas tecnologias, 
mas também com as imagens e sons a que seus alunos tem sido seduzidos e educados por 
uma cultura midiática. Nos dias atuais, a quantidade infindável de informações visuais que 
furta a atenção dos alunos a todo o momento, exige do espaço escolar e dos processos de 
ensino e aprendizagem novos métodos e atrativos, tanto para a própria escola, quanto para 
os conteúdos; estes ainda muito restritos aos textos escritos. 

Diante do impacto causado por esta cultura midiática em detrimento do interesse dos 
alunos pelo espaço da sala de aula, uma prática pedagógica atenta a estas relações exige 

1   Departamento de Ciências Políticas e Econômicas  - Faculdade de Filosofia e Ciências – Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – 17.525-900 – Marília – São Paulo – Brasil – ptmarilia@gmail.com 

2   Bolsista do Núcleo de Ensino – Faculdade de Filosofia e Ciências – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” – UNESP – 17.525-900 – Marília – São Paulo – Brasil – cineferdes@yahoo.com.br
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novas abordagens e o uso de elementos geradores que reavivem o interesse pelas aulas e 
seus conteúdos.

Diante disto, este artigo tem por objetivo apresentar o uso de softwares de autoração 
aplicado na preparação de aulas vinculadas ao projeto “A imagem didática: uma aborda-
gem histórico-sociológica da escravidão no Brasil”, realizado com o apoio do Núcleo de 
Ensino da UNESP/Marília e financiado pela PROGRAD no ano de 2009. O projeto de 
extensão foi realizado em parceria com a E.E. Professor Amílcare Mattei, na cidade de 
Marília-SP, e aplicado entre alunos do Ensino Médio, sendo coordenado pelo responsável 
da disciplina de História do Brasil no Curso de Ciências Sociais, o professor Paulo Edu-
ardo Teixeira, e auxiliado por oito alunos de graduação do mesmo curso e um licenciado3. 
Um dos objetivos do projeto foi o de trabalhar os conteúdos da disciplina de História 
através da linguagem imagética, com a produção de um material didático pedagógico 
utilizando os recursos de edição audiovisual, daí a necessidade de usar os programas de 
autoração de DVD.

O Mundo Imagem e a Escola
Com o inicio da era moderna o hábito de ler deixou de ser algo restrito ao clero e a 

nobreza, e os livros passaram a se tornar populares o que acarretou também em um avan-
ço no sistema educacional, já que estes precisavam de leitores. Porém, com a chegada da 
era das luzes e o processo de industrialização que passou a ser mais intenso a partir do 
século XVIII na Europa trouxe uma verdadeira revolução na maneira de ser e pensar das 
pessoas, sobretudo com a avalanche de descobertas e inventos que se sucederam e que até 
o presente momento não pararam de cessar. A intensificação do processo de globalização 
permitiu uma troca muito mais rápida de informações entre as pessoas, e com o advento 
da internet as pessoas passaram a ter acesso a conteúdos diferenciados, o que vem difi-
cultando a continuidade da velha forma educacional, embasada em uma postura vertical, 
onde os professores estavam colocados como detentores de todo conhecimento. 

À medida que as imagens passaram a permear o imaginário coletivo através do advento 
da fotografia, sobretudo quando a mesma pode ser reproduzida indefinidamente, confor-
me atestou Walter Benjamin (1994), estas passaram a ser incorporadas no ensino de forma 
a ilustrar os acontecimentos, ou seja, quando um livro trata sobre a escravidão logo aparece 

3   Projeto semelhante foi realizado em 2007, contando com participação de dois bolsistas, Eduardo P. Mussi e Tony S. 

Nakatany, e uma estagiária, Aline Maciel. No ano de 2008 o mesmo foi prorrogado e teve além dos alunos presentes no 

ano anterior, mais dois bolsistas, Maria Fernanda R. de Lima e  Breno C. Capodeferro, além dos alunos que participaram 

como  estagiários:  Bruno Michel  da  C.  Mercúrio,  Samara    dos  Santos  Carvalho, Willians  de  Jesus  dos  Santos  e  o 

licenciado Leonardo Da Silva B. de Souza.
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ali uma imagem que imediatamente remete ao tema. Assim, nos livros, revistas, jornais e 
outros, a imagem é reduzida apenas a uma função ilustrativa e não como expressão de uma 
linguagem.

A imagem é algo que chama atenção, mexe com os sentidos e para interagir só é pre-
ciso olhar. Apesar de possuir sua linguagem própria, sua densidade, a imagem transmite 
uma facilidade de interpretação que cativa o aluno, possibilitando assim uma alfabetização 
deste pelo mundo das imagens. Esta foi uma das razões pela qual o uso de tecnologias au-
diovisuais na escola, particularmente aquelas destinadas à produção e exibição de imagens, 
tiveram grande sucesso nos anos de 1950-1960.  Isto ocorreu em função dos primeiros 
estopins dados à popularização destas tecnologias no Brasil, como a multiplicação das 
salas de cinema, bem como a instalação das emissoras de televisão na década de cinqüenta. 
Tal processo levou um educador contemporâneo a afirmar, não muito tempo depois destes 
eventos que:

...o cinema e também a televisão estão prestes a tornarem-se, de alguma 

maneira, um “segundo mundo” para a mocidade, se bem que o ensino 

deva levar em conta, convenientemente, a maneira pela qual os jovens 

“vivem”, neste novo universo da imagem, no qual passam tão grande 

parte de seu tempo disponível: cada vez mais, com efeito, a existência dos 

homens de hoje - e, em particular a dos jovens - situa-se no plano visual. 

O cinema e a televisão, os mais poderosos de nossos meios de difusão do 

pensamento, e os mais populares de nossos passatempos, usurpam, pouco a 

pouco, o lugar que ocuparam, antigamente, os escritos e a palavra. (...) É 

portanto urgente que uma nova forma de educação venha, por assim di-

zer, lançar uma ponte entre a vida real que a criança e o adolescente vi-

vem em seu universo quotidiano, e a vida imaginária, que eles conhecem 

no “segundo mundo” do cinema e da televisão. Tal deve ser justamente o 

papel da educação cinematográfica. (PETERS, 1964, pp. 12 e 13)

 Sem dúvida o “segundo mundo” referido por Peters foi alargado com o advento do 
computador pessoal e as novas tecnologias digitais – começando com a Internet – em 
meados de 1990.  Assim, se faz urgente refletir e compreender o lugar histórico, político e 
sócio-cultural que as imagens ocupam, nas especificidades de sua construção e produção, 
bem como de sua leitura e interpretação, conforme proposto por Jacques Aumont (2008).
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Processo de Autoração
A expressão autoração usada na língua portuguesa está associada à criação de um DVD 

de vídeo, que gera um disco-mestre. Com os softwares de autoração é possível realizar a 
criação, edição, legendagem e dublagem de um filme para a mídia DVD. Neste processo 
são programados os menus que permitem a navegação e a interatividade entre os usuários 
e os acessos aos extras e demais conteúdos do DVD. 

Existem vários softwares de autoração disponíveis no mercado, muitos deles também 
podem ser encontrados em sites da internet para downloads, dentre os quais: Adobe En-
core DVD, Apple DVD Studio Pro, Avi2DVD, DVD Styler, DVD Lab Pro, Pinnacle 
DVD Impression, Sonic Scenarist, Sony Vegas, Windows DVD Maker, e muitos outros.

 As imagens que irão compor um DVD podem ser obtidas comumente a partir de 
imagens de uma filmadora ou câmera fotográfica digital, e nesse caso as imagens podem 
ser criadas pelo próprio usuário. No entanto, uma das formas mais comuns atualmente é a 
captação de imagens já existentes em outras mídias, ou ainda na internet, sendo que uma 
das grandes fontes de imagens utilizadas para a criação desse tipo de material está em sites 
como o YouTube, e nesses casos a captação da imagem é feita por meio de outros softwares 
que permitem importar essas imagens para o computador.  Existem vários programas que 
podem ser utilizados para essa função, dentre eles o YouTube Downloader HD.

Ulead Movie Factory 6.0:

O programa Ulead é um software de autoração, e dentre todos os programas disponí-
veis optamos por sua utilização devido a pouca experiência dos integrantes do Projeto com 
esse tipo de software, que apesar de terem algum conhecimento, encontrariam dificuldades 
se o programa escolhido fosse muito complexo. Portanto, apesar de simples, o Ulead serviu 
muito bem ao propósito que estávamos precisando.

Como é um software de autoração, o Ulead nos deu recursos para trabalharmos com as 
imagens adquiridas, sendo possível transportá-las de forma simples para a mídia de DVD, 
para construir assim o material didático que foi utilizado nas aulas de História para os 
alunos. 

Para demonstrar como foi usado o software escolhido para a execução de nosso traba-
lho, exibimos aqui um tutorial que demonstra como se cria um DVD de forma a dividir 
nossas experiências com a utilização do mesmo, que pode ser adquirido em sites como 
superdownloads e baixaki, e instalá-lo em seu computador.
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Agora basta seguir alguns passos para começar a autoração de um DVD. 

1. Abra o Programa: Será apresentada uma tela com várias opções de tarefas que o sof-
tware realiza, clique na opção de importar: 

2. Importar: Selecione o gravador ou leitor de DVD e escolha a forma de importação 
(veja qual é a mais apropriada: Import vai direto ao DVD no gravador; Import Folder você 
escolhe qualquer DVD, mesmo estando em uma pasta no disco rígido do computador).  
              

3. Check CPRM info when a program is selected:

Neste passo é importante selecionar a seguinte caixa de mensagem: “Check CPRM 
info whem a program is selected”. Esta ação leva um bom tempo para que cada arquivo 
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que for importado seja analisado. Porém se desabilitada há o risco do arquivo não ser im-
portado, tendo em vista a demora da importação.

      

4. Abra novamente o programa e selecione New Vídeo Project, que está na seção Vídeo/Sli-
deshow Disc. Entrando em outros modos de edição semelhantes à opção New Vídeo Project.

 

5. Coloque o DVD no gravador, pois assim o programa identificará automaticamente o 
tipo de disco e qual projeto se enquadra na produção, conforme figura abaixo:
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6. Para adicionar arquivos existentes no computador, selecione o formato, vídeo, figura 
ou DVD:

         

7. Selecionado o arquivo desejado, clique em abrir:

8. Editando as imagens: Após importar um vídeo é necessário editá-lo, uma vez que 
nem todas as cenas podem interessar para quem está fazendo a seleção de imagens. Para 
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editar é só selecionar o tempo de entrada e de saída do vídeo que se encontra no painel de 
edição.

  

9. Criação de Menus: Após importar todos os vídeos selecionados e editá-los os mes-
mos aparecem na Barra de Listagem de Vídeos. Para criar um Menu basta clicar em Next 
(logo abaixo da Barra de Listagem) que levará a uma página de menus onde poderá ser 
escolhido o que parecer melhor, assim poderá se organizar os vídeos da forma que melhor 
compreender o roteiro pré-estabelecido, facilitando assim a exibição dos mesmos.
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10. Gravando um DVD: Em Label será colocado o nome do Projeto e marcará a opção 
Create to disc e, após inserir um DVD virgem no gravador de DVD, é só gravar! Termi-
nado o processo o DVD estará pronto para ser usado em um DVD player acoplado a uma 
televisão ou datashow.

              

]

Tecnologia a Serviço da Educação
É necessário entender que a proposta de produzir um material didático através das 

imagens, não é aposentar os livros, e sim aglutinar novas tecnologias para auxiliar na edu-
cação do “novo” estudante. Existem várias formas de se trabalhar com a imagem na sala de 
aula, e no Projeto “O ensino da Historia política do Brasil com o uso de imagens na sala 
de aula”, a idéia central foi a de preparar aulas utilizando imagens e tirar delas a função 
meramente ilustrativa que esta se apresenta nos livros didáticos, propondo para elas um 
lugar primordial no processo ensino/aprendizagem. Dentro dessa perspectiva a imagem 
passa a ser o elemento principal para propor os temas a serem considerados e discutidos 
em sala, e nesse processo vários elementos são trazidos à tona, levando em consideração o 
que o próprio aluno sabe sobre certa imagem ou o que ela suscitou. Como resultado a aula 
passa a ser um diálogo, já que a linguagem imagética possibilita várias formas de compre-
ensão gerando trocas que permitem o aluno deixar de estar apenas na função de ouvinte, e 
participar, dando mais liberdade e voz para falar de algo que ele domina.

Isto implica naquilo que Marcos Masetto (2000, p.142) sugeriu como sendo uma mu-
dança de mentalidade por parte daqueles que procuram ensinar, assim:
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Confiar no aluno; acreditar que ele é capaz de assumir a responsabilida-

de pelo seu processo de aprendizagem junto conosco; assumir que o aluno, 

apesar de sua idade, é capaz de retribuir atitudes adultas de respeito, de 

diálogo, de responsabilidade, de arcar com as conseqüências de seus atos, 

de profissionalismo quando tratado como tal; desenvolver habilidades 

para trabalhar com tecnologias que em geral não dominamos, para que 

nossos encontros com os alunos sejam mais interessantes e motivadores - 

todos esses comportamentos exigem, certamente, uma grande mudança 

de mentalidade, de valores e de atitude de nossa parte.

No entanto, é necessário educar os alunos quanto ao processo de produção e circulação 
de imagens, ou seja, é preciso apresentar que as imagens possuem uma forma própria de 
linguagem e que, portanto, eles necessitam estar atentos a uma nova “alfabetização”, já 
que as imagens possuem uma forma própria de linguagem que precisa ser apresentada aos 
alunos, para que estes compreendam as diversas formas estéticas apresentada pelas ima-
gens. Noções como naturalismo: onde a câmera parece ser a janela de um acontecimento, 
ou seja, como se aquilo tivesse acontecido daquela maneira e a câmera estivesse ali apenas 
retratando os acontecimentos; e o realismo: onde a câmera tem uma função imposta por 
um diretor, ela não está ali retratando algo que está acontecendo, ela é parte desse aconte-
cimento, pois foi colocada ali com um intuito. Essas noções básicas são introduzidas para 
os alunos, tanto para os alunos do Curso de Ciências Sociais quanto para os alunos do 
Ensino Médio, pois muitas vezes vêem a imagem apenas como um mero entretenimento 
ou forma de comunicação sem maiores conseqüências.

Assim, para discutir a questão da imagem e sua produção/reprodução, criamos um 
DVD com esta finalidade, a fim de introduzi-lo entre os alunos antes de adentrarmos aos 
temas correlatos à História do Brasil propriamente ditos. Para o sociólogo José de Souza 
Martins, autor do livro Sociologia da fotografia e da imagem (2008), qualquer fotografia 
pode ser riquíssimo documento em informações sociológicas, mas o aproveitamento so-
ciológico da fotografia como documento depende da competência do sociólogo, de seu 
preparo para ‘ler’ e interpretar apropriadamente uma fotografia.

No que concerne a devida compreensão dos signos imagéticos, principalmente quando 
se trata do processo educativo no espaço da escola, estes signos devem ser devidamente 
trabalhados a fim de que, principalmente, não sejam considerados como documentos que 
apenas confirmam uma realidade imediata e unilateral.
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Sendo assim, construir a linguagem imagética com os alunos é de ex-

trema importância para abordar os conteúdos históricos por meio de 

imagens, e mais, é uma forma de exercer nosso poder contra as “imagens 

canônicas”, isto é, aquelas que nos impedem de poder pensar alterna-

tivamente em algo diferente do que nos é passado, conseqüentemente, 

impede que sejamos capazes do processo de imaginação como um todo. 

(SALIBA, 2007, p.87-88)

Em suma, a imagem carrega consigo uma mensagem restrita temporalmente, mas que 
admite a interpretação, que resulta de um esforço analítico, dedutivo e comparativo. Isto 
porque a fotografia e o cinema, bem como seus derivados propõem uma leitura polissêmi-
ca das imagens produzidas. Nesse contexto, José de Souza Martins assevera que se soci-
ólogos, historiadores e antropólogos não estiverem preparados para conhecer a sociedade 
nessa perspectiva, isto é, de que o que foi fotografado não é o ‘real’, mas o real proposto por 
seus indícios visuais, de fato a fotografia (e também o vídeo e o filme) lhes será completa-
mente inútil. E mais, que uma análise sociológica da imagem deve levar em consideração a 
expressão do imaginário de quem fotografa (ou filma), de quem é fotografado (ou filmado) 
e de quem vê a fotografia (ou o filme). (GONÇALO JUNIOR, 2008, p.108-109)

Conclusão
Podemos concluir que o grau de estímulo provocado pelo uso de um material didático 

audiovisual, seja em relação aos conteúdos, seja no auxílio à compreensão desses mesmos 
conteúdos foram altamente satisfatórios, tanto aos olhos daqueles que desenvolveram o 
Projeto quanto dos que acolheram o mesmo dentro da E.E. Prof. Amilcare Mattei, ou seja, 
a direção, a professora responsável pela disciplina de História e, principalmente, os alunos 
do Ensino Médio. Nesse sentido, o papel do professor deve ser o de interlocutor/estimu-
lador entre o material didático usado e seus alunos, a fim de possibilitar uma significação 
e conseqüentemente um aprendizado, pois segundo MORAN (2000, p.21):

As crianças e os jovens estão totalmente sintonizados com a multimídia e quando 
lidam com texto fazem-no mais facilmente com o texto conectado através de links, de 
palavras-chave, o hipertexto. Por isso o livro se torna uma opção inicial menos atraente; 
está competindo com outras mais próximas da sensibilidade deles, das suas formas mais 
imediatas de compreensão.
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A Química com Poucos Segredos: 

Mini-Cursos Experimentais para 

Elucidação da Química no Cotidiano

Verônica Maria do NASCIMENTO1

Silvania Lanfredi NOBRE2

Marcos Augusto de Lima NOBRE2

Resumo: Contextualizar conteúdos e integrar tal contextualização na prática 
docente pode motivar os alunos para o aprendizado de química. Esfor-
ços têm sido aplicados de forma a promover algum grau de diminuição 
no nível de abstração dos conteúdos, através do desenvolvimento de um 
material engajado que dê suporte ao Professor e sua prática. Este projeto 
tem como objetivo a preparação de material de apoio didático direciona-
do ao ensino médio do sistema público de ensino motivado pela identifi-
cação dos conteúdos em fenômenos, tecnologias e materiais do dia-a-dia. 
Para tanto, utiliza-se como estratégia um enfoque construtivista dos 
conceitos químicos pinçados na comunidade discente, utilizando-se como 
instrumento atividades práticas. Assim, o material aplicado pretende 
expandir o grau de penetração da Química no “roll” das ciências úteis e 
necessárias à formação de um indivíduo, que compreende cada vez mais 
o mundo em que vive e influencia este mundo de forma cada vez mais 
rápida e eficiente. 

Palavras-chave: Ensino de Química, Experimentos, Material didático.

Introdução
No ambiente escolar, é frequente o questionamento por parte dos alunos acerca da ra-

zão pela qual estudam química, visto que nem sempre este conhecimento será necessário 
na futura profissão. Alguns professores também não sabem responder a esta questão, pois 
nunca pensaram no assunto, ou respondem de forma simplista. O estudo  da   química  
deve-se  principalmente  ao  fato   de   possibilitar  ao  homem o desenvolvimento de 

1   Aluno do Curso de Licenciatura em Química – UNESP – Campus de Presidente Prudente – Laboratório de Compósitos 

e Cerâmicas Funcionais (LaCCeF).

2  Docentes do Departamento de Física, Química e Biologia – UNESP – Campus de Presidente Prudente – Laboratório 

de Compósitos e Cerâmicas Funcionais (LaCCeF).



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

552
C

ap.3 • Recursos Pedagógicos e Produção de M
ateriais D

idáticos

uma visão crítica do mundo que o cerca, podendo analisar, compreender e utilizar este 
conhecimento no cotidiano, tendo condições de perceber e interferir em situações que 
contribuem para a deterioração de sua qualidade de vida, como   por   exemplo, o  impacto  
ambiental   provocado  pelos   rejeitos   industriais   e  domésticos que poluem o ar, a água 
e o solo. Cabe assinalar que o entendimento das razões e objetivos, que justificam e moti-
vam o ensino desta disciplina poderá ser alcançado, abandonando-se as aulas baseadas na 
simples memorização de nomes e fórmulas, tornando-as vinculadas aos conhecimentos e 
conceitos do dia-a-dia do aluno [1]. Em uma sociedade organizada com base no conheci-
mento em rápida mudança, o contexto educacional necessita de um professor que saiba 
lidar com o novo, sem esquecer as raízes que o geraram, sabendo distinguir o que é per-
manente dentro do transitório. Desta forma, é preciso analisar a formação dos professores 
em suas diversas instâncias- universidades, escolas, convívio social, cotidiano - como algo 
importante e problemático, superando a prática atual de formação periférica e secundária, 
principalmente nas grandes universidades. Em situação problemática é possível superar as 
crenças primeiras sobre o “ser professor”, formadas na relação professor e aluno e permitir, 
que se pense em um professor em constante atualização, capaz de interagir positivamente 
com os seus alunos, problematizar as suas vivências e convertê-las em material de reflexão 
com base nas construções das ciências e outras formas culturais e, assim, contribuir para a 
transformação e recriação social e cultural do meio. 

Em situações diversas na prática docente, a falta de experiência dos professores no de-
senvolvimento de textos e práticas, por vezes fruto de sua própria formação, pode compro-
meter a formação dos futuros profissionais em química, que necessitam do conhecimento 
desta área. Isto afeta a todas aquelas pessoas que passam pelo ensino médio, sem terem 
tido a oportunidade de uma formação mínima em química.  Logo, assimila-se essa baixa 
qualidade às propostas de ensino, principalmente dos livros didáticos adotados. A rotina 
de trabalho torna o professor repetitivo em metodologias e recursos, consequentemente 
os alunos não entendem a ciência como um todo, mas apenas seus pedaços isolados, não 
conseguindo associar os eventos cotidianos aos conteúdos aprendidos. O livro didático, 
somado a baixa qualificação profissional do professor, resulta em desânimo do profissional, 
que se acomoda e não se esforça em aprender e tentar utilizar outros recursos  e fontes para 
tornar a aula mais atrativa. A utilização do livro didático é importante, porém não pode ser 
adotada como única fonte, pois o educador deve ter em mente que o sistema educacional 
como um todo passa por graves problemas e que muitos desses problemas estão relaciona-
dos com as práticas educativas, portanto o profissional deve buscar fontes alternativas para 
não se tornar um professor apenas transmissor do conhecimento.

A utilização de experimentos, no ensino de química, tem sido considerada um recurso 
útil para promover a aprendizagem, principalmente quando esse conhecimento químico 
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é baseado no entendimento de situações do cotidiano. O aluno deve compreender que a 
química é uma ciência que estuda a estrutura das substâncias e as suas transformações, 
sendo que essas transformações podem estar presentes no seu cotidiano, como ilustram as 
Figuras 1 e 2, de uma forma representativa e um fenômeno corriqueiro. 

Figura 1. Pressão atmosférica que atua no canudo. 

Figura 2. Ilustração do estado de inércia demonstrada através do jogo de sinuca.

O início de uma mudança na prática pedagógica pode ocorrer a partir de novas propos-
tas para a elaboração e produção de novos materiais  [2]. 

Este projeto tem como principal objetivo à geração de material didático pedagógico 
direcionado aos alunos do ensino médio do sistema de ensino público. Levando em con-
sideração a construção dos conceitos químicos por parte dos alunos, aplicou-se atividades 
experimentais baseadas no cotidiano. O material aplicado pretende divulgar a Química, 
com intuito de incentivar o interesse dos alunos pelas áreas cientificas, proporcionando ao 
aluno uma melhor percepção em relação aos fenômenos químicos e sua relação com os 
fatos do cotidiano. 
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Materiais e Métodos

Preparação do material didático

Inicialmente foi elaborado um material didático, do tipo apostila, abordando os se-
guintes tópicos: manual básico do editor de equações e estruturas químicas Isis Draw 
2.4® [3], conceitos básicos da química, exercícios resolvidos e experimentos relacionados ao 
cotidiano.

Os mini-cursos experimentais foram desenvolvidos na escola E. E. Profª Mirella Pesce 
Desidere, localizada na cidade de Presidente Prudente, para uma turma de aproximada-
mente trinta alunos do ensino médio.

 Os materiais e reagentes utilizados nos experimentos são facilmente encontrados, per-
mitindo a realização dos experimentos em escolas que não possuem laboratório. 

A Tabela I lista a estrutura de apresentação dos conceitos abordados que compõem os 
capítulos contidos no material didático elaborado.

Tabela I – Descrição dos tópicos abordados na apostila.

Conceitos Tópicos

Editor Isis Draw@ Manual básico do editor de equações e estruturas químicas Isis 
Draw 2.4®

Propriedades da Matéria Estado Físico, mudança de estado físico, propriedades gerais e es-
pecíficas da matéria.

Substâncias e misturas Tipos de substâncias, sistemas homogêneos e heterogêneos, fenô-
menos físicos e químicos.

Grandezas químicas Massa atômica, massa molecular, número de Avogadro, mol e mas-
sa molar, cálculos estequiométricos , Lei de Gay-Lussac.

Soluções Soluções, concentração de soluções, concentração comum, molari-
dade ou concentração molar, diluição de soluções, titulação, efeito 
dos solutos nas propriedades físicas da água, diagrama de fases da 
água, temperatura de ebulição de um líquido puro e efeitos coliga-
tivos para não-eletrólitos.

Termoquímica Calor de reação, forma de transferência de energia, entalpia, estado 
padrão, calor molar de formação, calor de combustão, calor de neu-
tralização, energia de ligação e lei de Hess.

Cinética química Velocidade de uma reação, fatores que influenciam na velocidade de 
uma reação,  lei da velocidade para reações químicas.
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Equilíbrio químico Características de equilíbrio, constante de equilíbrio, princípio de 
Le Châtelier, deslocamento de equilíbrio, equilíbrio iônico, escala 
de pH e pOH, solução tampão e indicador ácido-base.

Oxidoredução Número de oxidação, oxidoredução e agente oxidante e redutor.
Eletroquímica Semi-reações, pilhas, pilha de Daniell, potencial do eletrodo, ele-

trodo padrão, voltagem da pilha, espontaneidade de uma reação e 
eletrólise.

Reações nucleares e radio-
atividade

Reações nucleares, radiações alfa, beta e gama, cinética das emissões 
radioativas.

Experimentos Experimentos básicos que utilizam materiais de fácil acesso e que 
podem ser utilizados para exemplificar situações do cotidiano.

Como complemento para o material didático, foi desenvolvida uma apresentação com-
posta por slides, utilizando recursos áudio-visual multimídia e recursos computacionais 
(Programa de Química Aplicada – Free Software), a fim de aprimorar a prática pedagógica 
no ensino de Química nas escolas. O programa tipo “freeware” é direcionado à constru-
ção de moléculas, estruturas, reações químicas, esquemas, diagramas e figuras diversas, 
dispondo de uma interface gráfica flexível, recursos de edição e estruturas de apoio. De 
forma geral, a qualidade gráfica é superior ao programa Paint-brush (Windows). Ainda, 
as figuras geradas podem ser coladas em documento tipo “Word”, sendo facilmente corri-
gidas, clicando sobre a figura para que a mesma seja aberta, de forma automática e editada 
no programa Isis Draw®. Assim, com intuito de aprimorar a relação conteúdo e aluno, 
tem-se trabalhado no desenvolvimento de um material didático com objetivo principal de 
demonstrar para os professores e futuros professores que é possível desenvolver os concei-
tos pedagógicos da área de Química de forma contextualizada, a partir do manuseio do 
programa Isis Draw®, como mostram as Figuras , 3, 4, 5 e 6.

Figura 3.. Ilustração de  uma  das ferramentas  utilizadas  no  programa  que  apresenta 
                 a  tabela periódica completa.
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Figura 4. Estrutura    do    Diamante   construída    a   partir   de   ferramentas  de   visualização  em   3D* do  
Programa   ISIS  DRAW@.   A grande  dureza  do  diamante  resulta do  fato  de  que  o  cristal  de  diamante  
inteiro  é   na   verdade   uma  molécula  muito  grande – unida por milhões de ligações  covalentes fortes.

                

Figura 5. Transformação dos gases oxigênio e hidrogênio em água líquida.

Figura 6. Modelos de substâncias compostas para a H2O e o HCl, respectivamente. 

A Tabela II lista a estrutura de apresentação dos módulos que compõem o mini-curso 
ilustrativo. A escolha do formato PowerPoint possibilitou a utilização dos recursos mul-
timídias e programação visual no ato da apresentação do mini-curso. Os slides da apre-
sentação multimídia são compostos de textos teóricos concisos e fluentes, vídeos e fotos 
ilustrando o procedimento experimental.
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Tabela II – Estrutura da apresentação em multimídia do mini-curso ilustrativo.

Módulo Tópico Abordagem

I Manual de Operação Barras de Ferramentas
II Introdução a Química Conceitos e Teorias
 III Aplicações no cotidiano Diversas Aplicações e Curiosi-

dades
IV Experimentação Experimentos relacionados ao 

cotidiano

A Química com poucos segredos, com a aplicação de atividades experimentais, visa 
proporcionar um mini-curso que auxiliará as aulas ministradas pelos professores e propor-
cionará uma maior aproximação entre Química e a realidade dos alunos, como também 
ampliará a interação professor-aluno e escola-universidade. 

Resultados e Discussões
O mini-curso buscou promover a realização e análise de atividades experimentais, que 

potencialmente pudessem contribuir para a aprendizagem significativa dos conceitos 
abordados em sala de aula. As atividades foram elaboradas dentro de uma concepção de 
caráter investigativo. Vários conteúdos de química foram escolhidos, tendo como relevante 
a possibilidade do estabelecimento de relações com o cotidiano do aluno. 

Na perspectiva da educação escolar, a contemplação e o uso da tecnologia oferecem 
possibilidades extraordinárias à prática escolar, sendo mais uma ferramenta a ser incorpo-
rada no processo contínuo de interação e integração com os diferentes conhecimentos, le-
vados à exploração, reflexão e descobertas, viabilizando uma análise da prática pedagógica 
[4-9]. Desta forma, o material aplicado fornece uma maior interação entre os conhecimen-
tos e o grau de compreensão das informações por parte do público alvo, sendo as figuras e 
diagramas usados responsáveis por essa maior interação. Para o estudante, a memorização 
de nomes, termos e fórmulas químicas sempre foi uma tarefa aborrecida, principalmente 
quando não se encontra uma aplicação prática para a realidade que o cerca. Neste sentido, 
aplicou-se diferentes estratégias educacionais para motivar o interesse do aluno pelos te-
mas estudados. A estratégia inicial partiu de uma abordagem investigativa sobre os experi-
mentos a serem realizados. Tal abordagem envolvia os conhecimentos prévios dos alunos e 
as principais deficiências e dúvidas sobre os assuntos trabalhados, como exemplo a questão 
abordada: “As donas de casa normalmente associam a eficiência de um detergente ou sa-
bão com a quantidade de espuma que estes formam”. Para um químico, a frase acima está 
correta ou incorreta? Por quê?”. Através das respostas dos alunos foi avaliado o seu grau de 
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conhecimento e a maneira como deveria abordar e ensinar os conteúdos programados. Al-
guns experimentos mais simples foram realizados apenas para sanar as dúvidas mais fre-
quentes dos alunos. Um desses experimentos foi relacionado à atomística, onde o objetivo 
principal era permitir que os alunos visualizassem, mesmo de forma abstrata, a existência 
de choques entre as moléculas através da utilização de bolinhas de isopor e um recipiente 
semi-aberto. A utilização de um jato de ar quente/ frio, com alta intensidade, permitiu a 
verificação do que ocorre com as moléculas quando a sua temperatura é modificada. 

Vários experimentos foram realizados, entre eles a determinação do teor de álcool na 
gasolina, testes de solubilidade, esterificação: preparação de um sabão, determinação do 
teor de vitamina C em sucos de frutas e comprimidos efervescentes, deslocamento de 
equilíbrio e o principio de Le Chatelier, entre outros. A Tabela III lista os experimentos 
aplicados e o conteúdo químico relacionado.

Tabela III. Experimentos aplicados durante os mini- cursos.

Experimento Conteúdo

Preparação sabão Noções de basicidade, solubilidade e esterificação.
Propriedades emulsificantes dos sabões Misturas, fases de um sistema, solubilidade e al-

calinidade.
Determinação do teor de vitamina C em 
comprimidos

Ácido, base, titulação, ponto de viragem.

Titulação ácido- base Ácido, base, titulação, ponto de viragem.
Óxido redução Reações redox, oxidação, redução.
Átomos Choques, cinéticas de uma reação, propriedades 

gerais da matéria.
Polaridade das moléculas Caráter polar e apolar das moléculas.
Efeito do íon comum Equilíbrio químico
Determinação do teor de álcool na gasolina Misturas, soluções, identificação de fases, siste-

mas homogêneos e heterogêneos.
Transformações químicas Transformações físicas e químicas, evidência das 

transformações, energia envolvida nas interações.

As Figuras 7 e 8 mostram algumas fotos ilustrando os experimentos durante a aplica-
ção dos mini- cursos.
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Figura 7.  Fotos  ilustrando a aplicação dos mini-cursos experimentais,      
demonstração  de  indicadores ácido-base. 

Figura 8. Fotos ilustrando a apresentação de  mini-curso, com o tema de misturas  e  soluções. 
a) Água e  terra, mostrando mistura líquido-sólido, solução heterogênea. b) Água e  hidróxido de sódio, 

mistura sólido-líquido, onde o processo de dissolução é exotérmico. c) Água  e vinagre, mistura  homogênea. 

   (a)    (b)
Figura 9. Fotos  ilustrando  a  aplicação  dos mini-cursos   experimentais  referente  à  titulação ácido- base forte: (a) 
béquer  contendo solução de ácido sulfúrico (H2SO4) e gotas do indicador  fenolftaleína, (b) após a  adição de  gotas 

de solução de hidróxido de sódio (NaOH) a solução muda sua coloração, indicando o fim da titulação.
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Além dos experimentos realizados, utilizou-se de recursos computacionais, com o ma-
nuseio do programa Isis Draw, na montagem dos experimentos ilustrados com desenhos 
e reações químicas. Este programa possui um banco de dados com esquemas de laborató-
rios, reações e estruturas químicas, que ajudam na montagem das aulas, como mostram as 
Figuras 10, 11, 12 e 13.

   (a)    (b)
Figura 10. Demonstração do processo de ebulição por aquecimento.

Figura 11. Formação das nuvens por consequência da evaporação da água. 

Figura 12. Quantidade de sal que se deposita no fundo por não poder se dissolver, 
uma vez que o limite de solubilidade foi ultrapassado.
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Figura 13. Ilustração da diferença de densidade entre substâncias distintas. 

Para tratar do tema sobre transformações químicas foram propostos alguns experimen-
tos, como ilustram as Figuras 14 e 15.

     (a)          (b)   (c)
Figura 14. Fotos ilustrando a aplicação dos mini-cursos   experimentais referente  a transformações   químicas: (a)  

béquer   contendo   solução   de   sulfato   de   cobre pentahidratado  (CuSO4.5H2O)   ao  lado  de  uma  palha  de  aço, 
(b) palha  de  aço dentro  do  béquer  contendo solução de (CuSO4.5H2O), (c) mudança perceptivel da coloração da 

solução de azul para avermelhada devido a presença do cobre.

              (a)       (b)        (c)
Figura 15. Fotos   tiradas  durante  a  aplicação  dos  mini-cursos  experimentais  referente   à Transformações  

químicas: a) tubo  de ensaio contendo solução de sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O), (b)  tubo de ensaio 
contendo solução de hidróxido de sódio (NaOH) (c) tubo  de  ensaio  contendo  a mistura de (CuSO4.5H2O) e  (NaOH), 

nota-se  a formação de um precipitado azul de hidróxido de cobre.

Para concluir a discussão sobre o tema transformações químicas foi aplicado um ques-
tionário, contendo alguns exemplos de transformações, para que os alunos pudessem 
classificá-las. Um exemplo de algumas questões aplicadas no questionário esta listado na 
Tabela IV.
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Tabela IV. Exemplo de questionário aplicado aos alunos com algumas questões para 
complementação das atividades experimentais.

Transformação Classificação
Fusão do ferro Física
Impressão de chapas fotográficas Química
Fermentação da cana de açúcar Química

Cozimento do arroz Química
Corrosão do zinco Química
Sublimação do iodo. Física

Para complementar o estudo, fez uma introdução na área de físico-química, sobre co-
lóides, como mostra a Figura 16.

Figura 16. Ilustração de um sistema coloidal.

Um colóide micelar é formado por aglomerados de partículas (micelas), geralmen-
te átomos, moléculas ou íons. Exemplo, o enxofre coloidal (S8)n em água. Um colóide 
molecular é composto por moléculas maiores (macromoléculas), por exemplo, o amido 
(C6H10O5)n dissolvido na água. Em um colóide iônico, as partículas são macroíons, isto 
é, macromoléculas com um ou mais radicais ionizados, por exemplo, uma solução de 
proteínas.

A partir dos experimentos, os alunos puderam analisar e tirar suas próprias conclusões 
dos acontecimentos vistos. Além dos experimentos, temas do cotidiano foram ampla-
mente discutidos durante a aplicação dos mini-cursos, como a utilização da química pe-
los agricultores, as substâncias utilizadas nos medicamentos, o efeito estufa entre outros 
temas recentes. Os alunos puderam perceber que a química está presente no dia-a-dia, 
e também está presente nas transformações que ocorrem dentro de casa, como no cozi-
mento dos alimentos, na ferrugem do portão, na tinta que reveste as paredes, nos potes 
e brinquedos de plástico, nos tubos para condução de água e eletricidade, nos  tapetes, 
carpetes e cortinas, etc.
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Conclusão
O material desenvolvido permitiu ao aluno da rede pública de ensino, o contato com 

aspectos fundamentais da química. O caráter experimental privilegiou os aspectos que 
muitas vezes são abstratos para o aluno. Os conteúdos escolares podem ser abordados de 
forma gradual e consistente, sendo que pequenas modificações podem ser introduzidas de 
forma a gerar novas situações e ambientes experimentais.

Ainda, proporcionou recursos alternativos para que o professor abandone o uso ex-
clusivo do livro didático, prática que empobrece o ensino e contribui muito pouco para 
a aprendizagem significativa. O uso dos mais variados recursos didáticos permitiu ao 
aluno participar do processo de construção do conhecimento, percebendo a verdadeira 
relação entre a teoria e a prática. Os conceitos químicos foram abordados de maneira 
contextualizada e interdisciplinar. Assim, pôde-se concluir que é possível produzir um 
material de boa qualidade, principalmente conceitual e metodológico, e, sobretudo, que 
atenda às necessidades de formação de indivíduos inseridos na sociedade. Após a inser-
ção do mini-curso e dos experimentos em sala de aula observou-se uma maior fixação do 
conteúdo pelos alunos na área de Química. Este fato foi comprovado com o aumento da 
assiduidade dos alunos com um maior rendimento, verificado no aumento da média das 
notas das provas.
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Atividade Experimental e Participação dos Alunos 

do Ensino Fundamental no Processo Ensino 

Aprendizagem de Ciências1

Kuniko Iwamoto Haga2, Naiara Carolina Pereira Archanjo3, 
Pâmela Buzanello Figueiredo4, Deise Soares Martins5, 

Natália Vechiatto Feitoza6, Mario Susumo Haga7

Resumo: A escola representa para a sociedade ocidental uma fonte socializadora 
de grande contribuição na vida das pessoas. Para alcançar seus objetivos 
é necessário, no entanto, que se promova entre os estudantes interesse 
genuíno e entusiasmo pela aprendizagem e desempenho escolar. A aula 
de laboratório ou atividade experimental e, jogos, são recursos utilizados 
para melhorar a relação ensino-aprendizagem, despertar e manter o in-
teresse dos alunos, envolverem os estudantes em investigações científicas, 
desenvolver a capacidade de resolver problemas, compreender conceitos 
básicos e desenvolver habilidades. O objetivo do trabalho foi desenvol-
ver atividades práticas para verificar a participação, o envolvimento e a 
motivação dos alunos na sua aprendizagem. Três atividades planejadas, 
discutidas e confeccionadas foram aplicadas e analisadas. Trata-se de: 1. 
Confecção de um terrário, 2. Jogo “Aprendendo a nos orientar através 
das estrelas” e 3. Experimento: Energia e Combustão na 5ª, 6ª e 7ª série, 
respectivamente A avaliação das duas professoras de Ciências da Escola, 
é de que o desenvolvimento de conteúdo a partir da exploração de ins-
trumentos propiciou e motivou a participação dos alunos na investigação 
dos fenômenos. Nesta prática pedagógica dinâmica, as professoras veri-
ficaram também, que os alunos conseguiram estabelecer relações entre o 
conteúdo teórico, a experimentação e o dia-a-dia e que estes entenderam 
de alguma forma, a utilidade da ciência da sala de aula no seu dia-a-dia.

Palavras-chave: educação; materiais didáticos; jogos educativos, aulas de laboratório.

1    Apoio:  NE/Prograd/FUNDUNESP  ao  Projeto  intitulado  “Atividades  experimentais  e  aplicação  de  estratégias 
pedagógicas em Ciências no Ensino Fundamental e Médio”.
2   Departamento de Biologia e Zootecnia, Coordenadora do projeto intitulado: “Atividades experimentais e aplicação de 
estratégias pedagógicas em Ciências no Ensino Fundamental e Médio”.
3   Aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Bolsista NE/Prograd/FUNDUNESP-2008 e 2009
4   Aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Bolsista NE/Prograd/FUNDUNESP-2008
5   Aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Bolsista NE/Prograd/FUNDUNESP-2009
6   Aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Bolsista NE/Prograd/FUNDUNESP-2009
7    Departamento  de  Física  e Química Colaborador  do  projeto  intitulado:  “Atividades  experimentais  e  aplicação  de 
estratégias pedagógicas em Ciências no Ensino Fundamental e Médio”.
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1. Introdução
A escola representa para a sociedade ocidental uma fonte socializadora de grande im-

pacto na vida das pessoas. Para alcançar seus objetivos é necessário, no entanto, que se 
promova entre os estudantes interesse genuíno e entusiasmo pela aprendizagem e desem-
penho escolar, segundo Guimarães e Boruchovitch (2004). 

A busca pelo ensino de qualidade tem sido o objetivo da comunidade escolar, porém 
tem se mostrado tarefa bastante complicada e complexa. Nesta busca, a escola tem tentado 
trabalhar várias vertentes, como a formação continuada dos professores através de cursos, 
aquisição de materiais didáticos pedagógicos, palestras norteadoras, reuniões e grupos de 
trabalho em reuniões da escola. Os cursos visam melhorar as formas de desenvolver os 
conteúdos e conceitos das disciplinas, inserindo o pedagógico, o didático, em fim, novas 
estratégias de ensino aprendizagem. 

O ensino de Ciências Naturais: Física, Química e Biologia no ensino médio e de Ci-
ências de 5ª a 8ª séries, seguem o conteúdo considerado tradicional (DELIZOICOY; 
ANGOTTI, 1994). O autor ainda diz que nas séries iniciais (1ª. a 4ª. séries) em Ciências 
Naturais, apresenta características de fluidez, aperiodicidade e mesmo mal entendidos e 
confusões, isto é, no ensino aprendizagem deste conteúdo a prática se resume a uma lis-
tagem de termos a serem memorizados alternados por regras do que se pode ou não fazer 
para o bem estar individual.

O entendimento das razões e objetivos que justificam e motivam o ensino de Biologia, 
enquanto disciplina da área de Ciências Naturais, poderá ser alcançado abandonando-se 
aulas baseadas na simples memorização, e tornando-as vinculadas aos conhecimentos e 
conceitos do dia-a-dia do aluno através de aulas práticas (CARDOSO; COLINVAUX, 
2000).

A aula de laboratório ou atividade experimental é um recurso bem utilizado para me-
lhorar a relação ensino-aprendizagem, despertar e manter o interesse dos alunos, envolver 
os estudantes em investigações científicas, desenvolver a capacidade de resolver proble-
mas, compreender conceitos básicos e  desenvolver habilidades (HOFSTEIN; LUNNE-
TA,1982). No entanto, um trabalho experimental requer muita atenção, concentração e 
cuidado, para que este não se transforme em um trabalho mecânico de seguir roteiros, 
obter dados quantitativos e simplesmente apresentá-los.

A relação entre teoria e prática não envolve necessariamente algo observável ou ma-
nipulável, como um experimento de laboratório ou a construção de um objeto. Mas para 
que tal relação possa acontecer, é necessário compreender como a teoria se aplica em con-
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textos reais ou simuláveis, pois boa parte dos problemas da qualidade do ensino decorre 
da dificuldade em destacar as dimensões práticas do conhecimento, tornando-o abstrato 
(FINI, 2008).

Um estudante motivado mostra-se ativamente envolvido no processo de aprendiza-
gem, engajando-se e persistindo em tarefas desafiadoras, despendendo esforços, usando 
estratégias adequadas, buscando desenvolver novas habilidades de compreensão e de do-
mínio, apresenta entusiasmo na execução das tarefas e orgulho acerca dos resultados de 
seus desempenhos, podendo superar previsões baseadas em suas habilidades ou conheci-
mentos prévios (GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 2004). Com essas premissas, as 
aulas práticas no ensino de Ciências servem a diferentes funções para diversas concepções 
do papel da escola e da forma de aprendizagem. No caso de um currículo que focaliza 
primordialmente a transmissão de informações, o trabalho em laboratório é motivador 
da aprendizagem, levando ao desenvolvimento de habilidades técnicas e principalmente 
auxiliando a fixação, o conhecimento sobre os fenômenos e fatos. As pré-concepções dos 
alunos sobre os fenômenos e sua atuação nas aulas práticas são férteis fontes de investi-
gação para os pesquisadores como elucidação do que pensam e como é possível fazê-los 
progredir no raciocínio e análise dos fenômenos (KRASILCHIK, 2000) além de ainda 
permitir que alunos criem, explorem através de participação ativa.

Os jogos didáticos como parte das aulas práticas caracteriza-se como importantes e 
alternativas viáveis como suporte para os professores e alunos, como ferramentas funda-
mentais no processo de ensino e aprendizagem, por favorecerem a descoberta, contribuí-
rem na construção do conhecimento e por enriquecerem o desenvolvimento intelectual e 
social dos educandos. 

Para Wall;Telles (2004) a teoria da aprendizagem de Ausubel propõe as bases para a 
compreensão de como o ser humano constrói significados e desse modo apontar caminhos 
para a elaboração de estratégias de ensino que facilitem uma aprendizagem significativa. 

Quando se depara com um novo corpo de informações o aprendiz pode decidir absor-
ver esse conteúdo de maneira literal, e desse modo a sua aprendizagem será considerada 
mecânica, pois ele só conseguirá simplesmente reproduzir esse conteúdo de maneira idên-
tica àquela que lhe foi apresentada. Nesse caso não existiu um entendimento da estrutura 
da informação que lhe foi apresentada, e o aluno não conseguirá transferir o aprendizado 
da estrutura dessa informação apresentada para a solução de problemas equivalentes em 
outros contextos. No entanto, quando o aprendiz tem pela frente um novo corpo de infor-
mações e consegue fazer conexões entre esse material que lhe é apresentado e o seu conhe-
cimento prévio em assuntos correlatos, ele estará construindo significados pessoais para 
essa informação, transformando-a em conhecimentos, em significados sobre o conteúdo 
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apresentado. Essa construção de significados não é uma apreensão literal da informação, 
mas é uma percepção substantiva do material apresentado, e desse modo se configura 
como uma aprendizagem significativa (TAVARES, 2004). 

O papel do professor como instrumento motivador tem sido amplamente reconhecido 
como um dos principais fatores que influem a aprendizagem e desempenho dos alunos na 
escola (MARTINI; DEL PRETTE, 2002). No entanto, as escolas, especialmente as da 
rede pública, vêm enfrentando muitos, problemas, como a falta de materiais e de instala-
ções para a prática das aulas, o que torna ainda mais importante o trabalho do professor 
na busca de alternativas para motivar suas aulas (CHICATI, 2000).

Na aprendizagem de Ciências Naturais, as atividades experimentais devem proporcio-
nar melhor entendimento do conhecimento científico de maneira que a relação teoria-
-prática-teoria seja transformada numa complementação do aprendizado. As experiências 
despertam em geral um grande interesse nos alunos, além de proporcionar uma situa-
ção de investigação. Quando planejadas levando em conta esses fatores, elas constituem 
momentos particularmente ricos no processo de ensino-aprendizagem (DELIZOICOY; 
ANGOTTI, 1990).

Os cursos de treinamento e de especialização de professores têm uma grande impor-
tância, mas outra prática que pode ajudar no desenvolvimento de conteúdos são as ativi-
dades de projetos, construídos a partir do diálogo entre a Escola Pública e a Universidade, 
este possibilita a interação entre os alunos de graduação, neste caso da licenciatura em 
Ciências Biológicas e a articulação entre o conteúdo teórico e experimental e a prática 
didática pedagógica em conteúdos teóricos e atividades experimentais. 

2. Fundamentação Teórica e Objetivos

2.1. Fundamentação teórica

Nas escolas de ensino fundamental e médio, especialmente as da rede pública, vêm 
enfrentando muitos problemas, como a falta de materiais e de instalações para atividades 
experimentais, o que torna ainda mais importante o trabalho do professor na busca de 
alternativas para motivar seus alunos (CHICATI, 2000). Apesar da importância da ativi-
dade experimental, observa-se que os professores, atualmente, na escola praticam o ensino 
teórico-expositivo e por vezes têm dificuldades em encontrar um meio alternativo para 
tornar as “lições” mais atrativas e envolventes para o aluno.

De acordo com Schatzman citado por Medeiros e Bezerra Filho (2000), a ciência não 
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pode ser ensinada como um dogma inquestionável. Um ensino da ciência que não ensine 
a pensar, a refletir, a criticar, que substitua a busca de explicações convincentes pela fé na 
palavra do mestre, pode ser tudo menos um verdadeiro ensino da ciência. É antes de qual-
quer coisa um ensino de obediência cega incorporado numa cultura. 

Considerando a função da experimentação no ensino de Ciências e diante das dificul-
dades de diversas ordens da Escola e também dos professores, a Secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo elaborou e distribuiu Caderno do Professor, que tem como obje-
tivo nortear as ações dos professores em sala de aula e oferecer conhecimentos específicos 
aos alunos no mesmo nível dentro do Estado. Esse caderno sugere atividades teóricas 
e práticas e os professores precisam prepará-las, no entanto sentem dificuldades em se 
adequarem a uma nova proposta educacional, principalmente, na preparação de materiais 
didáticos e de kits de laboratório.

Segundo Ferreira (2001), o aluno no processo de ensino aprendizagem deverá passar 
por um processo de transformação e assim ele deixará de ser subestimado e considerado 
uma simples “tabula rasa”, para se tornar um aluno questionador e participativo nos pro-
cessos de construção de conhecimento.

2.2. Objetivos

O objetivo do trabalho foi desenvolver atividades práticas, 1. Confecção de um terrário, 
2. Kit “Aprendendo a nos orientar através das estrelas” e 3. Experimento: Energia e Com-
bustão na 5ª, 6ª e 7ª série, respectivamente para verificar a participação, o envolvimento e 
a motivação dos alunos na sua própria aprendizagem.

 3. Materiais e Metódos
 Os materiais desenvolvidos para as atividades práticas foram denominados de ins-

trumentos. Os instrumentos desenvolvidos foram confeccionados pelos alunos estagiários 
e ou bolsistas da Universidade e professores de Ciências da UE e aplicados em atividades 
de laboratório na própria EE no município de Ilha Solteira com os alunos de quatro salas 
de cada série, com cerca de 40 alunos em cada sala das 5ª, 6ª e 7ª séries do Ensino Funda-
mental de acordo com o tema sugerido pelas professoras da disciplina de Ciências.

Em cada série foi desenvolvido um instrumento para aplicar nos respectivos conteúdos 
teóricos.  Os instrumentos utilizados foram:

Instrumento 1: Terrário - (5ª série),
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Instrumento 2: Kit “Aprendendo a nos orientar através das estrelas” - (6ª série) e

Instrumento 3: Kit Energia e Combustão - (7ª série).

Procedimento

O Instrumento 1 aplicado nas salas de 5ª série, foi confeccionado utilizando-se: cerca 
de um metro de fita adesiva transparente, duas garrafas Pet incolor com capacidade de 2 
L, 200 mL de cascalho, 200 mL de areia, 150 mL de carvão vegetal triturado, 300 mL de 
terra orgânica, água e uma muda de planta, sugere-se que cada aluno traga a plantinha 
para o seu terrário.

Para a montagem do terrário, as duas garrafas Pet foram cortadas com cerca de 20 cm 
de altura. Em uma das partes da garrafa foram colocados, cascalho, areia, carvão vegetal 
e terra orgânica, dispostas nesta ordem, de baixo para cima, em camadas, umedecida com 
água e em seguida plantada a muda. A outra parte da garrafa foi utilizada para fechar e a 
fita adesiva para vedar o sistema, para reduzir ao mínimo a troca de gases e de água com o 
meio externo (Figura 1).

Figura 1. Terrário confeccionado por dois alunos e mantidas no espaço da Escola por 40 dias.
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O Instrumento 2 foi construído pelas estagiárias, com participação das professoras 
de Ciências da escola. O kit “Aprendendo a nos orientar através das estrelas” é um ins-
trumento que contém bússolas artesanais (Figura 2), “tapetes” azuis (corte de feltro azul) 
para simular o céu e envelopes contendo estrelas representantes das constelações de Órion, 
Cruzeiro do Sul, Cão Maiores e Leão e de esquemas-guia para a montagem (Figura 3). 
Na produção da bússola artesanal foram utilizados: cerca de 20 cm de fita adesiva trans-
parente, ímã, agulha, tinta vermelha, uma folha de papel sulfite ou cartolina branca de 
dimensões equivalentes ao papel sulfite, rolha de cortiça ou pedaço de isopor, fita adesiva, 
o fundo de uma garrafa Pet recortada (recipiente para colocar a água), papel laminado 
prata, velcro, cola quente, feltro azul e desenhos das constelações retirados da internet. 
Para a produção da bússola artesanal, uma agulha de costura foi marcada em uma de suas 
extremidades com tinta vermelha, a qual foi magnetizada esfregando-a várias vezes sobre 
o imã sempre movimentando no mesmo sentido. A agulha magnetizada foi afixada na 
rolha de cortiça ou pedaço de isopor com uma fita adesiva e depois colocada no “copo” 
(feito a partir da base de uma garrafa Pet) contendo água (Figura 2). Na preparação dos 
envelopes foi necessário recortar pedaços de velcro e colá-los em círculos de papel lami-
nado, de tamanhos proporcionais às estrelas, para que os alunos pudessem fixá-las sobre o 
feltro. O Jogo: a professora da sala já deve ter desenvolvido a parte teórica do conteúdo e 
com o material em mãos realiza a confecção da bússola artesanal e aplica o jogo. Jogo: 1. 
cada grupo de alunos com a bússola já confeccionada, deve localizar o Norte, Sul, Leste, 
Oeste e marcar sobre o papel sulfite ou cartolina, 2. Explicar que o feltro azul representa o 
céu. Esticar o feltro azul no chão (este procedimento foi utilizado para facilitar o trabalho 
dos alunos) e identificar o N, S, L e O. Localizados os pontos cardeais e tendo em mãos os 
guias das constelações e os envelopes contendo as representações das estrelas, “construir” 
as constelações de Órion, Cruzeiro do Sul, Cão Maior e Leão. Este Kit pode ser  aplicado 
como jogo nas  da 6ª série, já que os acertos foram pontuados e neste caso,  as regras do 
jogo foram estabelecidas em cada uma das quatro salas da 6ª série..

Para a confecção do instrumento 3,  kit combustão (Figura 4), foi utilizado: 1 retân-
gulo de papelão de 25 x 12 cm,  com  abertura de 4 x 4 cm (no lado de 25 cm) encapado 
com papel alumínio e enrolado para formar um cilindro, 1 azulejo, 1 quadrado de papelão 
sanfonado e resistente com um furo (diâmetro do tubo de ensaio) no centro,  3 tubos de 
ensaios de 16x1,5 cm (altura X diâmetro), 1 pinça de madeira para tubo de ensaio, 1 pro-
veta graduada de 10 mL, 1 termômetro de -10 ºC a 110 ºC, 1 vela, 1 estilete com cabo de 
madeira, água, uma caixa de fósforos, uma balança, grãos de amendoim (cru ou torrado), 
pão torrado e um pedaço de coco.

O azulejo serviu de base para o cilindro de papelão, já encapado com papel alumínio e 
para a vela. Na parte superior do cilindro foi colocado o quadrado de papelão com furo no 
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centro, também encapado com papel alumínio. O tubo de ensaio já fixo à pinça de madeira 
foi inserido no furo do papelão. Foram separados 0,4 g de cada alimento.

Figura 2. Bússola e material para montar uma Bússola artesanal.

Figura 3. Materiais para montar as constelações.
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Figura 4. Kit Energia e Combustão.

4. Resultados e Discussão 
Os instrumentos utilizados na aula de laboratório foram confeccionados na Escola, 

com a participação dos estagiários e ou bolsistas da Universidade, das professoras de Ci-
ências e no caso do terrário, com a participação dos alunos, inclusive trazendo parte do 
material. 

Atividade do Instrumento 1: terrário.

Atividade iniciou-se com a solicitação de contribuição de uma garrafa Pet incolor 
transparente de cada aluno. A participação dos alunos, trazendo o material foi muito boa. 
A professora das salas registrou que ao trazerem as garrafas os alunos já fizeram cobranças, 
mostrando o seu interesse e expectativa pela participação. Na segunda etapa, foi realizada 
uma atividade teórica pela professora, e o assunto foi seres vivos e seu habitat, dando ên-
fase às plantas. 

Na terceira etapa, a atividade foi a de confeccionar o terrário. No início da atividade 
os alunos mostraram-se agitados e foi necessário chamar a atenção várias vezes. Durante 
o seu desenvolvimento, manifestaram curiosidade, interesse em participar, voluntariosos, 
questionadores entre outros. 
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Durante a montagem dos terrários os alunos fizeram questionamentos, como: “Profes-
sora, por que tem que fechar o terrário?”, “A planta não vai morrer sem ar?” e “Porque tem que 
colocar tudo isso em camadas?” a professora pôde responder de forma que os alunos pudes-
sem relacionar o ambiente virtual com o real. Estes questionamentos podem ser enten-
didos como preocupação com o ser vivo, pelo fato de entenderem, aliás, comentaram que 
depois de um certo tempo, o oxigênio acaba e aí? A mediação da professora neste momento, 
fazendo com que os alunos refletissem sobre o terrário e as atividades das plantas. As ob-
servações semanais ajudaram a compreender e relacionar os fenômenos que ocorreram no 
interior do terrário.

Os alunos observaram a formação de gotículas na parede do terrário, procuraram ex-
plicar o que deve ter ocorrido. Esta observação levou-os a discutir e rever o ciclo da água, 
conceitos de evaporação, formação de chuva, orvalho entre outros. Nestes momentos, o 
papel do professor como observador e mediador foi muito importante. Verificaram-se 
nesta atividade que os alunos procuraram formular questões e algum tempo depois, talvez 
devido a curiosidade, eles mesmos procuraram as respostas, momento em que a professora 
os orientou. Verificou-se também que a maioria dos alunos participou nas discussões e nas 
pesquisas nos livros didáticos para explicar os fenômenos observados, mostrando autono-
mia, organização e estruturação do conhecimento. Segundo Delizoicoy; Angotti (1990), 
em atividades planejadas podem proporcionar momentos ricos no processo ensino-apren-
dizagem. Favorecendo a construção do conhecimento e o aumento da participação dos 
alunos na atividade através da experimentação. O interessante que a participação aumen-
tou gradativamente e à medida que diferentes fatos foram acontecendo no terrário, foi 
aumentando o número registrados e participantes na formulação de questões e na procura 
de respostas, soluções. Foram registrados outros questionamentos como: “será que formiga 
sobrevive no terrário?”, “.... e a minhoca sobrevive?”. Esses questionamentos mostram que 
houve participação na prática e esta, começou a despertar curiosidade, interesse, formula-
ção de questões, hipóteses. 

Instrumento 2: Kit “Aprendendo a nos orientar através das estrelas”.

A prática deste Kit teve duas etapas, uma de confecção da bússola e de apresentação das 
constelações, bem como a sua localização no “céu” e porque aprender este assunto.

A segunda etapa, que contou com a participação direta dos alunos, foi praticada na for-
ma de jogo. Tratando-se de jogo, pressupõe regras e estas foram estabelecidas em discussão 
entre os alunos, mediadas pela professora e monitoradas pelas estagiárias. Para aqueles que 
estão do lado de fora da sala de aula durante a discussão de regras, pode ficar a impressão 
de uma aula desorganizada, mas nesta prática, foi possível organizar a participação dos 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
A

tivid
ad

e E
xp

erim
ental e Particip

ação
 d

o
s A

luno
s...

575

alunos não só para estabelecer as regras, mas ouvir e ser ouvido. Esta etapa da atividade 
desta série foi um aprendizado para a estruturação, organização, participação dos alunos. 

Esta atividade foi aplicada às salas de 6ª série. -se com a apresentação de uma bússola 
e em seguida foi feita a confecção de uma (bússola) artesanal.  Nesta série também os alu-
nos se mostraram participativos e questionadores. “Por que a agulha aponta para o norte?” 
entendeu-se que ao fazer, portanto ao participar, aguçou a curiosidade ou o aluno mostrou 
interesse em entender os porquês, como o funcionamento da bússola. Depois de mostrar o 
“céu” e a localização das constelações, a frase “Professora, hoje à noite vou tentar identificar as 
constelações no céu” é possível perceber que a atividade prática motivou a aprendizagem mais 
participativa para o aluno, mesmo que seja simplesmente pela curiosidade, pois se verifica 
a busca do conhecimento e esta ultrapassa os muros da escola, neste caso e o educando 
passa a buscá-lo em seu dia-a-dia.

No instrumento 3, no qual a atividade prática  tem início com estudo dos rótulos de 
diferentes alimentos consumidos suas residências. Esta orientação encontra-se no caderno 
do aluno e do professor. Neste início se comenta a importância dos alimentos e dos dife-
rentes componentes químicos dos mesmos e a função de cada um. No próprio caderno, ao 
abordar a energia contida no alimento sugere como verificar. As estagiárias e a professora 
construíram o kit combustão e então foi aplicado nas quatro salas de 7ª série. A ativi-
dade prática nesta série também gerou muita expectativa, criada pela fala da professora 
no início da aula, quando esta anunciou a aula de laboratório. A surpresa estampada no 
rosto de cada um dos alunos, seguida de ansiedade, expectativa e curiosidade, indicavam 
a chegada de uma atividade nova. Quando envolvia combustão e ela então deixou bem 
clara a questão da segurança e os cuidados necessários para que a prática transcorresse sem 
incidente. Formaram-se grupos e seguiu-se a distribuição do material do kit.  A primeira 
surpresa registrada foi com relação ao termômetro de bulbo. “O que é isso?” Então foi per-
guntado à sala pela professora, se alguém conhecia o instrumento. Houve contribuição e 
foi possível responder para aquele que questionou. Em outra sala, pelo fato de ninguém 
conhecer o termômetro, foi perguntado se alguém já havia visto o “medidor de febre” e daí 
tornou-se mais fácil. No início da atividade foi apresentada uma lista de atribuições para 
cada grupo e então houve candidatos para as diferentes “tarefas” para o desenvolvimento 
da prática experimental. Percebeu-se também que os alunos solicitavam a presença ou da 
professora dos estagiários para o registro de dados e cálculo da energia. Registraram-se 
alguns questionamentos: “Professora, por que tem que queimar o alimento para descobrir sua 
caloria?” ou “Por que certos alimentos conseguem manter a chama por mais tempo?”.  Estes 
questionamentos e outros proporcionaram de alguma forma, situação de investigação aos 
alunos. As questões formuladas, na maioria dos casos, foram respondidas pelos próprios 
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alunos ao preencherem o quadro do caderno do aluno. Muitos alunos se sentiram reali-
zados ao conseguirem determinar as calorias dos diferentes. A professora considerou que 
a instrumentação é uma ferramenta importante capaz de envolver os alunos no processo 
de aprendizado, como também incentivá-los a pensar e a refletir. O kit energia e com-
bustão foi utilizado por uma professora recém-formada, substituta de outra escola, isto 
nos mostrou que são necessários materiais didáticos para se adequarem à nova proposta, 
o Caderno do Professor e, que os professores tem problemas, pois estes materiais ou não 
estão disponíveis ou  o professor tem problemas para fazê-lo, muitas vezes por falta de 
tempo ou orientação.

5. Conclusões
O que se pode concluir é que materiais didáticos e atividades experimentais favorecem 

a participação dos alunos no ensino e com isso a aprendizagem dos mesmos. A atividade 
prática de laboratório bem planejada e orientada torna-se um espaço de exploração de con-
teúdos de forma significativa e relevante, com interesse na aprendizagem pelos aprendizes, 
verificadas nas participações, questionamentos e busca pelas respostas e reflexões a respeito. 

Conclui-se também a importância da Universidade através de seus estagiários na ins-
trumentação, no treinamento e também como apoio nas atividades em sala de aula.
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Competência Informacional de Alunos de 5º Ano 

da Rede de Ensino Público de Garça – SP

Autores: 

Drª. Helen de Castro Silva Casarin1

Amanda Sertori dos Santos2

Resumo: A implementação de bibliotecas nas escolas não garante que a comu-
nidade escolar passe a utilizar os recursos informacionais e passe a pra-
ticar a leitura. É necessária uma ação voltada para o desenvolvimento 
das habilidades necessárias para localizar, acessar, avaliar e utilizar a 
informação de forma ética para professores e alunos. Realizou-se um 
estudo que teve como objetivos verificar as habilidades de alunos da 
5º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de Garça em uti-
lizar recursos informacionais; identificar a relação dos participantes 
com a biblioteca escolar e se essa relação influencia suas habilidades 
e verificar se há necessidade do desenvolvimento de programas que 
os auxiliem no desenvolvimento dessas habilidades. Foi utilizado um 
questionário aplicado a uma amostra de 20% dos alunos de 5.o ano 
do Ensino Fundamental da rede municipal da cidade de Garça. Os 
resultados demonstraram a maioria afirma que não costuma freqüentar 
bibliotecas e não conhecem aspectos básicos de sua organização. 43% 
utilizam a internet como principal fonte de pesquisa. Considera-se que 
um programa de competência informacional pode trazer contribuições 
significativas para este grupo e para a utilização das novas bibliotecas 
que estão sendo implantadas na cidade de Garça. 

Palavras-chave: ensino fundamental, biblioteca escolar, competência informacional

 A crescente quantidade de informação acumulada nas últimas décadas, denomi-
nada explosão informacional3, tem acentuado a problemática de seleção, acesso e uso da 
informação. A Competência Informacional consiste em uma proposta de ensino que visa 
desenvolver nos indivíduos habilidades em utilizar os recursos informacionais de maneira 
independente ao longo da vida. O processo de preparação dos indivíduos para viver numa 
sociedade caracterizada por abundância de informações é extenso e complexo, por isso há 
a necessidade de programas direcionados ao seu desenvolvimento. 

1   Profa. do Depto. de Ciência da Informação, FFC Unesp Campus de Marília

2   Aluna do curso de Biblioteconomia da FFC Unesp Campus de Marília, bolsista NE Marília

3  Martí Lahera (2007, p. 10)
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A atuação de professores e bibliotecários deve focar a formação de indivíduos com “[...] 
habilidade e valores relativos ao universo informacional para alcançar uma maior participa-
ção das pessoas nos processos políticos, econômicos sociais e culturais” (MARTÍ LAHE-
RA, 2007, p. 10). Há necessidade também do desenvolvimento da “[...] capacidade reflexiva 
do aluno [que] é elemento essencial para o discernimento do conhecimento, já que é ela 
que o torna capaz de interpretar, comparar, ponderar e integrar as informações” (CRUZ, 
2008, p. 1025), ou seja, é necessária a formação crítica dos sujeitos principalmente ao con-
siderarmos o contexto da Sociedade da Informação em que o “[...] grande desafio está em 
transformar o imenso volume e o intenso fluxo de informações em conhecimento” (CRUZ, 
2008, p. 1024). Conseqüentemente os sujeitos atuantes nesse contexto complexo devem,

Ter a habilidade de transformar o grande volume de dados que circulam 

de forma impressa e digital, em informação precisa, atualizada e opor-

tuna; saber que produtos entregar, como difundi-los, como tornar mais 

ágil a recuperação da informação; criar novas formas de organizar a 

informação que se dispõe, especialmente as contidas em meios eletrônicos 

(MARTÍ LAHERA, p.16 tradução nossa).

Com base em tais aspectos, surge a necessidade de preparar os indivíduos atuantes 
nessa sociedade para proporcionar-lhes condições para sua efetiva participação, que o é o 
objetivo da proposta da Competência Informacional.

A literatura sugere que o desenvolvimento da Competência Informacional deve ser 
iniciado desde os primeiros anos da escolarização (KUHLTHAU, 2004) e que a Biblio-
teca Escolar é indicada como ambiente favorável para a realização de programas desta 
natureza.

A Competência Informacional pode ser definida como:

o processo contínuo de internalização de fundamentos conceituais, atitu-

dinais, e de habilidades necessário à compreensão e interação permanente 

com o universo informacional e sua dinâmica, de modo a proporcionar 

um aprendizado ao longo da vida. (DUDZIAK, 2003, p. 28)

A cidade de Garça, localizada no interior do estado de São Paulo, iniciou um projeto 
que pretende implementar uma rede de bibliotecas escolares, que abrangerá as nove esco-
las de Ensino Fundamental da rede municipal e a Biblioteca Especializada em Educação 
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da Secretaria Municipal de Educação. O projeto chamado Sistema Integrado de Biblio-
tecas Escolares e Comunitárias - SIBEC - foi autorizado por Lei Municipal (GARÇA, 
2008) e tem como objetivo possibilitar à comunidade a utilização de recursos informacio-
nais e o acesso à leitura.

O projeto conta com estagiários do curso de biblioteconomia, pedagogia e informática. 
O projeto foi apresentado recentemente na câmara de vereadores de São Paulo e na Undi-
me (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), que pode servir de modelo 
a outras cidades que se interessarem em uma implantação semelhante.

Apesar da relevância dos objetivos do projeto, este não prevê o desenvolvimento de 
programas relacionados especificamente ao uso dos recursos da biblioteca e, conseqüente-
mente ao desenvolvimento da Competência Informacional.  Sabe-se, porém, que somente 
a implementação de uma rede e um sistema não é suficiente para alcançar os objetivos 
propostos para o SIBEC. 

A partir disso, foi proposta uma pesquisa com os objetivos de verificar as habilidades de 
alunos da 5º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de Garça em utilizar recursos 
informacionais, identificar qual a relação dos alunos participantes com a biblioteca escolar 
e se essa relação influencia suas habilidades e, em seguida, verificar se há necessidade do 
desenvolvimento de programas que os auxiliem no desenvolvimento dessas habilidades. 
A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia e 
Ciências – FFC/UNESP, e aprovada sob o Parecer nº 430/2009.

Descrição do Estudo:
Foi utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário que foi constru-

ído com base na obra Como usar a biblioteca na escola (KUHLTHAU, 2004), que consiste 
em um programa de atividades progressivo que visa capacitar crianças desde o período 
de Educação Infantil (por volta dos quatro anos) até as últimas séries do Ensino Funda-
mental (por volta dos quatorze anos), para utilização de recursos informacionais. No caso 
desta pesquisa, que enfoca a 5º ano do Ensino Fundamental, foram selecionadas algumas 
das habilidades correspondentes a Fase I e II, destinada a alunos de até 10 anos que é a 
média da idade de alunos desta série, para a construção do questionário. Foi aplicado um 
pré-teste com o questionário, em que se verificou a necessidade de alguns ajustes. Após as 
adequações a versão final do questionário ficou composto por 17 questões, sendo quinze 
fechadas e duas abertas.

As habilidades contempladas no questionário são:
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•	 Habilidades de localização de informações

- Arranjo da coleção e sistemas de classificação: Sabe que os materiais são guar-
dados na biblioteca segundo um arranjo específico; sabe localizar materiais por 
autor, título e assunto; compreende que as etiquetas nas lombadas indicam onde 
os livros são colocados.

- Revistas e jornais: Compreende que a função desses materiais é veicular notícias 
e fatos correntes.

- Coleção de referência: Sabe que os livros da coleção de referência são usados 
para consulta rápida e não para serem lidos do começo ao fim.

- Internet: Sabe que a internet é uma fonte de informação para estudo e lazer.

•	 Habilidades de interpretação

- Técnicas de avaliação e seleção: Sabe escolher os livros que lhe interessam

- Apreciação literária: está familiarizado com a diversidade de livros da coleção 
da biblioteca.

- Elementos do livro: Sabe identificar os elementos do livro e as informações que 
cada uma delas geralmente apresenta.

- Pesquisa e produção de texto: Sabe localizar informação em fontes de informa-
ção e produzir textos utilizando a informação encontrada. (KUHLTHAU, 2004)

Algumas questões do questionário abordam mais de uma habilidade. Outras quatro 
questões também abordam a freqüência à biblioteca e o sentimento dos participantes em 
relação à biblioteca, à leitura e à internet.

Universo da Pesquisa
O universo da pesquisa consiste no total de alunos de 5º série das escolas municipais de 

Garça – SP. A escolha de Garça para a realização da pesquisa se deveu ao fato da cidade 
estar implantando o SIBEC, conforme foi descrito anteriormente.

A realização da pesquisa foi autorizada pela Secretaria Municipal de Educação de Gar-
ça, mediante carta de autorização e aos responsáveis pelos alunos foi encaminhado o Ter-
mo de Consentimento Livre e Esclarecido.

A relação das escolas foi fornecida pela Secretaria Municipal da Educação de Garça, 
que também forneceu o levantamento do número de alunos por turma do Ensino Funda-
mental, que estavam matriculados no ano de 2009. 
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O número de alunos matriculados na 5º ano do Ensino Fundamental corresponde a 
591, distribuídos em 24 turmas, nas nove escolas de Ensino Fundamental da rede munici-
pal de Garça, sendo que sete são localizadas na zona urbana de Garça, uma na zona rural 
(cerca de 19 km do centro de Garça) e uma localizada no distrito de Jafa pertencente à 
Garça (cerca de 7 km do centro de Garça). O questionário foi aplicado a uma amostra de 
20% dos alunos de 5º ano de cada escola, correspondendo a 119 alunos e aplicado no mês 
de junho de 2009.

Descrição da Coleta de Dados
Em seis escolas os alunos foram retirados da sala de aula para responder o questionário, 

destas, três aplicações ocorreram no refeitório da escola, duas no espaço da biblioteca e 
uma ocorreu na sala da coordenação. Em duas escolas foi permitido que eles respondessem 
durante a aula, já que seus professores estavam participando de uma outra pesquisa. So-
mente em uma escola o questionário foi aplicado a toda uma sala, composta por 20 alunos 
já que a quantidade correspondia ao tamanho da amostra para aquela escola. A escolha 
dos participantes foi feita pelos professores ou pela direção em sete escolas, em uma das 
escolas toda uma sala devido ao número de alunos corresponder ao previsto na amostra 
para aquela escola respondeu ao questionário. Em uma das escolas foi permitido que a 
pesquisadora escolhesse os participantes, que foi feito aleatoriamente. 

Caracterização dos Participantes
Para caracterização dos participantes da pesquisa foram coletados dados sobre gênero 

e idade, conforme descrevem as tabelas a seguir.

Tabela 1: Gênero dos participantes

Gênero Fi %
Feminino 63 53
Masculino 56 47
Total 119 100

Conforme a Tabela 1, verifica-se que a maior parte dos participantes são meninas, cor-
respondendo a 53%, sendo que os meninos correspondem a 47%.
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Tabela 2: Idade dos participantes

Idade Fi %
9 anos 21 18
10 anos 75 63
11 anos 17 14
12 anos 6 5
Total 119 100

A Tabela 2 mostra que a faixa etária dos participantes varia entre 9 a 12 anos, sendo 
que 63% possuem 10 anos, representado a maioria conforme foi previsto, 18% possuem 9 
anos, 14% possuem 11 anos e apenas 5% possuem 12 anos.

Análise dos Resultados:
Os dados coletados foram tabulados e analisados de forma quantitativa. Os resultados 

foram apresentados descritivamente em tabelas e em seguida foram cruzados de acordo 
com a freqüência do aluno a biblioteca e a partir disso observados suas possíveis relações 
mediante o teste estatístico Qui-quadrado ou Teste Exato de Fisher, em tabelas 2x2, co 
nível de significância igual a 0,05. Serão apresentados somente os cruzamentos que obti-
veram associação significativa no teste. 

Vale ressaltar que as tabelas foram agrupadas de diferentes maneiras, por freqüência à 
biblioteca: ‘nunca’, ‘às vezes’ e ‘sempre’. E por freqüência à biblioteca em ‘freqüenta’ e ‘não 
freqüenta’, onde as afirmativas ‘nunca freqüenta’ foram agrupados em ‘não freqüenta’ e as 
afirmativas freqüenta ‘às vezes’ e ‘sempre’ foram agrupados em ‘freqüenta’. 

A partir do relacionamento entre essas questões, obtidas através dos cruzamentos, foi 
possível analisar e comparar os resultados sob o pressuposto de que a familiaridade com 
os recursos informacionais fornecidos pela biblioteca influencia a Competência Informa-
cional do aluno.

Resultados e Discussões
Uma primeira questão enfocada na coleta de dados foi a freqüência dos alunos a biblio-

tecas. A Tabela 3 reúne os resultados obtidos.
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Tabela 3: Freqüência à biblioteca da escola

Opções Fi %

Sempre 12 10
Às vezes 88 74
Nunca 19 16
Total 119 100

A maioria cerca de 74% afirma que freqüenta às vezes, 16% não costuma freqüentar a 
biblioteca e apenas 10% freqüentam sempre. Percebe-se então que apenas uma pequena 
parcela do grupo estudado declara ter o hábito de freqüentar bibliotecas. Considerando 
que estão em idade escolar e os benefícios que a freqüência a uma boa biblioteca traz para 
a formação da criança este dado é preocupante.

As próximas questões verificam o sentimento dos alunos em relação à biblioteca, à lei-
tura e à internet. Para tanto, foi utilizada uma escala baseada na Escala Visual Analógica 
(EVA), que é uma escala da área da saúde para averiguação de dor (VIANNA D. L. et al, 
2006). O objetivo da utilização dessas figuras foi proporcionar ao aluno a associação direta 
entre a imagem e seu sentimento.

A Tabela 4 apresenta o sentimento do aluno em relação à biblioteca.

Tabela 4: Sentimento dos participantes em relação à Biblioteca

Opções Fi %

- Não gosta 6 5

 - Indiferente 7 6

- Gosta 52 44

- Gosta muito 54 45
Total 119 100

A maioria dos alunos respondeu ‘gosta muito’ ou ‘gosta’ nesta questão, com o percentual 
de 44% e 45% respectivamente. Foi verificada a relação entre a freqüência do aluno a bi-
blioteca e seu sentimento em relação a ela. O teste de qui-quadrado apresentou associação 
significativa entre freqüência e gosto pela biblioteca (Tabela 4x2: c2 = 24.550; p =0,0001), 
já que os que freqüentam afirmam, em sua maioria que ‘Gosta’, com 45%, ou ‘Gosta mui-
to’, com 51% das respostas. 

A próxima tabela refere-se ao sentimento dos alunos em relação à leitura.
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Tabela 5: Sentimento dos participantes em relação à Leitura

Opções Ler %

- Não gosta 2 2

 - Indiferente 6 5

- Gosta 48 41

- Gosta muito 62 53
Total 119 100

Nesta questão também é observado que as alternativas ‘gosta muito’ e ‘gosta’ são as mais 
assinaladas, com o percentual de 54% e 41% respectivamente. O teste de qui-quadrado 
não revelou associação significativa entre freqüência à biblioteca e gosto pela leitura.

Em seguida, verificou-se o sentimento do aluno em relação à Internet.

Tabela 6: Sentimento dos participantes em relação à Internet

Opções Internet %

- Não gosta 6 5

 - Indiferente 10 8

- Gosta 39 33

- Gosta muito 64 54
Total 119 100

A distribuição das respostas nesta questão está mais dispersa e a opção ‘gosta muito’, 
com 54% das respostas, também é a mais assinalada, seguida por ‘gosta’, com 33%, ‘indife-
rente’ e ‘não gosta’ com apenas 8% e 5% respectivamente. 

Nestas três últimas questões podemos observar que a opção que possui maior índice de 
respostas é ‘gosta muito’ com as porcentagens mais altas, seguidas por ‘gosta’.  As opções 
‘indiferente’ e ‘não gosta’ foram menos assinaladas. 

Com o intuito de verificar se os alunos têm hábito de leitura, foi perguntado se eles 
lembravam-se do nome de algum livro que já leram e, em seguida, foi pedido que indicas-
sem o nome do livro. A maioria dos alunos, cerca de 85%, citaram nomes de livros, sendo 
a maioria livros de literatura Infantil e gibis. 15% não fizeram qualquer indicação. Esta 
questão foi agrupada com os resultados da freqüência à biblioteca, conforme a Tabela 7.
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Tabela 7: Relação entre freqüência à biblioteca e indicação de nomes de livros

Opções Freqüenta Não freqüenta 

Indicou 89 12
Não Indicou 11 7
Total 100 19

Tabela 2x2: Teste Exato de Fisher p =0,0094

Como pode ser observado na Tabela 8, a maioria dos alunos que indicaram nomes de 
livros tem o hábito de freqüentar bibliotecas. Para comprovar a associação entre as variá-
veis, foi aplicado o Teste Exato de Fisher (já que se trata de uma tabela 2x2) que apontou 
associação significativa entre os alunos que freqüentam bibliotecas e que citaram nome de 
livros ou gibis. Isso indica que freqüentar a biblioteca colabora para que os alunos adqui-
ram o hábito de ler.

Com relação à realização de pesquisa escolar, foi perguntado aos alunos qual é a fre-
qüência com que a realizam.

Tabela 8: Freqüência de realização de pesquisa escolar

Opções Fi %

Nunca fiz 12 10
Faço sempre 19 16
Faço às vezes 88 74
Total 119 100

A opção que obteve maior ocorrência foi “faço às vezes” com 74% das respostas, se-
guida por “faço sempre”, com 16% e a opção “nunca fiz” foi a menos citada, com 10% das 
respostas. Não houve necessidade de verificar associação mediante teste estatístico nessa 
questão já que a freqüência à biblioteca não pode influenciar o fato do aluno já ter feito ou 
não pesquisa escolares.

A próxima tabela apresenta as fontes de informação utilizadas pelos alunos para a rea-
lização de trabalhos escolares.
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Tabela 09: Fontes utilizadas pelos participantes para realizar trabalhos escolares

Opções de fontes Fi %
Internet 62 43
Materiais que tem em casa 49 34
Biblioteca 29 20
Nunca fiz 4 3
Total 144* 100

* Nessa questão os alunos assinalaram mais de uma resposta.

Podemos verificar que para a realização de trabalhos escolares a maior parte dos alunos 
utiliza a internet como fonte de pesquisa com 43% das respostas, 34% utilizam materiais 
que têm em casa, apenas 20% pesquisam em alguma biblioteca e 3% afirmaram nunca ter 
feito trabalho de pesquisa escolar. O baixo índice de respostas à opção ‘biblioteca’, pode 
estar associado ao fato de que nem toda escola a possui, enquanto a opção ‘internet’ pode 
ter maior freqüência de respostas devido à existência de laboratórios de informática nas 
escolas e ao fato destas permitirem o uso pelos alunos para a realização de pesquisas, algu-
mas vezes acompanhados pelos professores.

Na tabela seguinte é apresentada a questão que aborda o procedimento dos alunos para 
a realização de seus trabalhos escolares.

 Tabela 10: Procedimentos para a realização de trabalhos escolares

Opções Fi %
Reescreve com suas palavras o que encontrou 60 49
Consulta vários livros e/ou sites da internet e copia o que encontrou 54 44
Pede para alguém fazer para você 5 4
Nunca fiz pesquisa 3 2

Total 122* 100
* Nessa questão os alunos assinalaram mais de uma resposta.

Como podemos verificar na tabela, a maioria dos alunos afirma que reescreve com suas 
palavras as informações que encontram, correspondendo a 49% das respostas, 44% afir-
mam que consultam várias fontes de informação e copiam o que encontram, 4% afirmam 
que pedem para alguém fazer a pesquisa para ele e 2% dizem que nunca fizeram trabalho 
escolar. Acredita-se que as alternativas desta questão ficaram dispostas de tal forma que 
propiciou ao aluno assinalar a resposta considerada adequada ou correta à circunstância. 

Ainda em relação ao trabalho escolar, foi perguntado ao aluno se ele possui dificuldades 
na sua realização, conforme ilustra a Tabela 12. 
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Tabela 11: Dificuldade para fazer trabalhos escolares

Opções Fi %
Não 71 60
Sim 48 40
Total 119 100

A maioria dos alunos afirma que não sente dificuldades na realização de trabalhos es-
colares, com uma freqüência de 60% e os que afirmam não sentir dificuldades corresponde 
a 40%. Nessa questão foi pedido que o aluno especificasse quais eram suas dificuldades 
quando fosse o caso. Podemos relacionar os resultados dessa questão com as os materiais 
utilizadas pelos alunos para a realização das pesquisas escolares apresentados na Tabela 
10. Como a maioria afirma utilizar a internet para buscar informações para elaboração 
dos trabalhos eles também afirmam não sentir dificuldades, pois a pesquisa realizada na 
internet é aparentemente mais “fácil” e quando realizam pesquisas nos materiais que têm 
em casa eles podem ter auxílio da família o que também não acarretaria em dificuldades.

Outro fato que também pode contribuir para o baixo índice de afirmativas de dificul-
dades é a necessidade de justificar a resposta que foi solicitada no questionário, levando o 
aluno a ter o ‘trabalho’ de justificar sua resposta. Dentre as justificativas apontadas como 
dificuldades verificou-se o seguinte:

•	 50% deram respostas bastante diversificadas que não puderam ser agrupadas, como 
por exemplo:

- “às vezes história e geografia” - talvez referindo-se às matérias que solicitam os 
trabalhos, mas não especificou o tipo de dificuldade.

- “eu tenho dificuldades de ler” – embora apenas um tenha explicitado esta difi-
culdade, foi possível notar que vários participantes apresentava este tipo de difi-
culdade;

- “não sei até onde escreve” – possivelmente referindo-se ao que pensa ter que ser 
copiado;

•	 22% disseram não conseguir encontrar informações sobre o tema pesquisado, como 
por exemplo:

- achar a coisa certa;

- achar o livro certo;

- para achar os livros na biblioteca;
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- achar o assunto;

- quando eu não acho as respostas quando procuro;

- sim, porque tem muito livro na escola;

- minha dificuldade é procurar os livros

•	 14% não especificou a dificuldade, como por exemplo:

- às vezes, mas é muito raro;

- um pouco 

•	 6% relacionaram sua dificuldade com a falta de recursos materiais, como por exemplo:

- às vezes porque não tenho internet;

- Por não ter computador

•	 6% com dificuldade em relação à internet, como por exemplo:

- pesquisa na internet

- eu não sei entrar no site

•	 2% indicaram não conseguir entender o que é pedido pelo professor, como por 
exemplo:

- um pouco em achar a pesquisa às vezes;

- sim, tem coisas que eu não entendo não tem um resumo para ajudar um pouco

Uma das habilidades importantes a serem desenvolvidas pelos alunos é a avaliação de 
site na internet, visto que podem ser localizadas tanto fontes confiáveis como de qualidade 
questionável no meio digital. A Tabela 13 apresenta como os alunos escolhem os sites que 
pesquisam.

Tabela 12: Como escolhe os sites que pesquisa

Opções Fi %
Indicação dos pais ou professores 63 50
Indicação dos colegas 26 21
Não uso internet 22 18
Indicação de revistas ou jornais 14 11
Total 125* 100

*Nesta questão os alunos assinalaram mais de uma resposta
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A indicação de sites por pais ou professores é a opção mais assinalada pelos partici-
pantes, com 50% das respostas, seguido pela indicação de colegas, com 21%, indicação de 
jornais e revistas, com 11% das respostas e 18% afirmam não usar internet. Pode-se notar 
a importância de pais e professores manterem-se atualizados para fazer indicações seguras 
aos alunos. 

A seguir serão apresentadas questões específicas sobre o uso da biblioteca.

Na questão seguinte foi solicitado que os alunos indicassem quais os dados necessários 
para se localizar livros em uma biblioteca.

Tabela 13: Como encontram os livros na biblioteca

Opções Fi %
A cor da capa do livro 63 50
O número de páginas do livro 26 21
O título ou autor do livro 14 11
Não sei 22 18
Total 125* 100

* Nessa questão os alunos assinalaram mais de uma resposta.

A maioria respondeu que procura um livro na biblioteca pela cor da capa do livro, com 
50% das respostas, a opção pelo número de páginas do livro aparece com 21% das res-
postas. A resposta correta, que é a opção pelo “título ou autor do livro”, aparece somente 
com 11% das respostas e 18% afirmam não saber como encontrar. Comparando-se as 
respostas certas e erradas verificou-se que o índice de erros (89%) é evidentemente maior 
que o índice de acertos (11%), ou seja, a maioria dos alunos não conhece o procedimento 
correto para a localização de livros em bibliotecas. Durante a aplicação do questionário, 
notou-se que os muitos alunos preferiam ‘chutar’ qualquer alternativa a responder a al-
ternativa ‘não sei’, isso foi verificado quando os alunos faziam perguntas e era pedido que 
assinalassem a alternativa ‘não sei’, já que eles não sabiam, mas estes diziam que iriam 
‘chutar qualquer uma’.

Continuando a temática das bibliotecas, procurou-se verificar se os alunos conheciam 
o que era um catálogo, que é um instrumento fundamental para a localização de livros em 
bibliotecas.
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Tabela 14: Conceito dos participantes sobre catálogo

Opções Fi %
Meio usado para nos ajudar a encontrar os livros no acervo da biblioteca 94 78
Lista dos livros que foram emprestados 12 10
Conjunto de palavras usadas para definir os assuntos dos livros 10 8
Não sei 5 4
Total 121* 100

* Nessa questão os alunos assinalaram mais de uma resposta.

Apesar de nenhuma das bibliotecas escolares do SIBEC possuírem catálogos naquele 
momento, a maioria dos alunos acertou a definição do mesmo, ou seja, que é um meio 
utilizado para encontrar livros no acervo da biblioteca, com 78% das respostas, seguido 
por ‘lista de livros que foram emprestados’ com 10%, ‘conjunto de palavras usadas para 
definir assuntos dos livros’ com 8% e apenas 4% afirmaram não saber o que é um catálogo. 
O mesmo fato da questão anterior repete-se aqui. Os alunos preferem ‘chutar’ qualquer 
questão ao assinalar a resposta ‘não sei’. Nesta questão esse fato ficou evidente na aplicação 
do questionário já que muitas não sabiam pronunciar a palavra ‘catálogo’ no momento em 
que perguntavam às pesquisadoras “o que era isso (catálogo)”. Acredita-se também que o 
alto índice de acertos ocorreu pelo fato das alternativas serem de certa forma óbvias. Esta 
questão foi agrupada por freqüencia a bibliotecas e também pelas alternativas certa e erra-
das e em seguida foi aplicado o teste Qui-quadrado, conforme apresentado na Tabela 15. 

Tabela 15: Relação entre freqüência à Biblioteca e conhecimento sobre catálogo

Opções Sim Não
Certa 36 12

Errada 62 7
Total 98 19

Tabela 2x2: Teste Exato de Fisher p =0,0420

O resultado do teste revelou associação significativa entre os alunos que freqüentam a 
biblioteca e seu conhecimento em relação ao catálogo. 

As próximas questões são referentes a definições de materiais existentes na biblioteca 
e seus componentes.

Na Tabela 16 é apresentado o resultado da questão sobre a função dos dicionários e 
enciclopédias.
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Tabela 16: Conhecimento dos participantes sobre 
a função dos dicionários e enciclopédias

Opções Fi %
Saber a definição das palavras 48 38
São para serem lidos do começo ao fim 26 20
Fornecer informações sobre vários assuntos 10 8
Não sei 43 34
Total 127* 100

* Nessa questão os alunos assinalaram mais de uma resposta.

Nesta questão 46% dos participantes assinalaram as respostas certas, que são:  ‘saber a 
definição das palavras’ e ‘fornecer informação sobre vários assuntos’, 20% dos participantes 
assinalaram a resposta errada que é ‘são para serem lidos do começo ao fim’. E ainda 34% 
afirmam não saber a função dos dicionários e enciclopédias.

Na questão seguinte foi apresentada uma figura ilustrando um sumário e solicitado que 
eles apontassem qual era a função deste elemento. 

Tabela 17: Conhecimento dos participantes sobre o sumário

Opções Fi %
Listar os títulos dos capítulos dos livros e as páginas onde eles se encontram 85 71
Explicar o significado das palavras que aparecem no livro 20 17
Fornecer informações sobre o autor do livro 7 6
Não sei 8 7
Total 120* 100

* Nessa questão os alunos assinalaram mais de uma resposta.

Cerca de 71% dos alunos responderam a alternativa certa, que é ‘listar os títulos dos ca-
pítulos dos livros e as páginas onde elas se encontram’. Acredita-se que o fato da ilustração 
de um sumário estar presente no questionário colaborou para que os alunos acertassem 
essa questão. Mesmo assim houve ainda os que tiveram dúvida em como responder essa 
questão, devido ao fato de não entender a presença de uma ilustração na questão, e acha-
vam que era para preenchê-la. Houve também os que no momento disseram não saber o 
que era, mas preferiam ‘chutar’ a assinalar a resposta ‘não sei’.

Agrupando esta questão com a freqüência a bibliotecas houve associação significativa 
entre alunos que freqüentam a biblioteca e responderam a alternativa correta, mediante o 
teste Qui-quadrado, conforme é apresentado na Tabela 18.
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Tabela 18: Relação entre freqüência à biblioteca e  
conhecimento sobre a função do sumário

Opções NÃO SIM
Listar os títulos dos capítulos dos livros e as páginas onde eles se encontram 14 57
Explicar o significado das palavras que aparecem no livro 1 23
Fornecer informações sobre o autor do livro 2 9
Não sei 12 11
Total 29 100

Tabela 4x2: c2 = 16.683; p =0,0008

Na questão seguinte, foi apresentado um pequeno texto e perguntado ao aluno se ele 
sabia de qual material tinha sido retirado. 

Tabela 18: Identificação da fonte de informação

Opções Fi %
Jornal 71 60
Atlas 24 20
Dicionário 13 11
Enciclopédia 11 9
Total 119 100

O texto era uma manchete de um jornal recente à aplicação do questionário, o que fa-
cilitou a compreensão e fazendo com que os alunos acertassem em sua maioria (60%), mas 
mesmo assim o índice de erros foi significativo, somando 40%, sendo que destes, cerca de 
9 % responderam Enciclopédia, 20% responderam Atlas e 11% responderam Dicionário.

A Tabela 19 apresenta o resultado da questão sobre a ordem dos livros na estante. Essa 
questão tinha como objetivo saber se os alunos conhecem a organização da biblioteca, já 
que a partir disso podem encontrar materiais nela. Foram usados três tipos de ilustrações, 
a primeira mostrava livros organizados por tamanho, a segunda por cor e a terceira que é 
de acordo com a etiqueta, que era a ordenação correta. 

Tabela 19: Conhecimento dos participantes sobre a ordem dos livros nas bibliotecas

Opções Fi %
Ordem A 73 63
Ordem C 39 34
Ordem B 4 3
Total 116 100
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A maioria dos alunos errou essa questão, cerca de 66% das respostas, isso pode se dever 
ao fato de que a maioria das bibliotecas escolares, quando essa existe, ainda não possuir 
naquele momento o seu acervo devidamente organizado. Apenas 34% assinalaram a alter-
nativa correta, que era a alternativa C.

A última questão exigia interpretação, os alunos deveriam relacionar os tipos de mate-
riais apresentados com as estantes a que pertenciam, conforme a ilustração apresentada no 
questionário. A tabela a seguir traz os resultados obtidos.

Tabela 20: Tipos de materiais e localização no acervo de bibliotecas

Opções Poesia %
Enciclo-
pédia

% Histórias % Jornais % Dicionários %

Certo 76 64 53 45 72 61 66 55 66 55

Errado 43 36 66 55 47 39 53 45 53 45

Total 119 100 119 100 119 100 119 100 119 100

Podemos perceber que há um equilíbrio entre as respostas, sendo que a média de acer-
tos é de 56% e de erros 44%. Nessa questão cada alternativa poderia estar apenas certa ou 
errada. Como essa questão exigia um primeiro momento interpretação, muitos alunos ti-
veram dúvidas em como respondê-la, por isso houve a necessidade de explicá-la. Esse fato 
pode ter contribuído para que os alunos tenham atingido um percentual maior de acertos, 
como observa-se na Tabela 14 e 18.

Considerações Finais
A Competência Informacional, no contexto da Sociedade da Informação, é um com-

ponente indispensável aos indivíduos para o acesso à informação de qualidade e seu uso 
efetivo, o que pode contribuir para uma aprendizagem significativa. Seu desenvolvimento 
no âmbito escolar contribui para que os indivíduos se preparem desde cedo para essa socie-
dade e também para que tenham outros meios de aprender, ou seja, que não se restrinjam 
ao conhecimento adquirido a partir do conteúdo abordado na sala de aula, já que saberão 
outras maneiras para complementá-lo e atualizá-lo. A biblioteca escolar é o ambiente 
propício ao desenvolvimento das habilidades relacionadas à competência informacional, 
já que possui os recursos necessários e deve contar com um profissional preparado para, 
juntamente com os professores e demais agentes escolares, propiciar o desenvolvimento da 
competência informacional dos alunos de diferentes níveis educacionais.

Nesse sentido discorreu-se sobre a biblioteca escolar como ferramenta indispensável 
ao processo de ensino-aprendizagem, a partir da interação de bibliotecários e professores 
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empenhados em fazer do uso uma extensão das atividades desenvolvidas na sala de aula, 
assim como para o desenvolvimento de habilidades no uso de informações, implicando no 
desenvolvimento da competência informacional.

Diante desses aspectos, foram procurou-se neste trabalho avaliar as habilidades de alu-
nos de 5.o ano do Ensino Fundamental de Garça sobre o uso de bibliotecas, seus recursos 
e uso de informações para elaboração de trabalhos escolares. A partir da análise dos resul-
tados obtidos pode-se perceber que a maior parte dos alunos possui um sentimento posi-
tivo em relação à biblioteca e tem o hábito de freqüentá-la. Também foi observado que o 
sentimento do aluno em relação à leitura e a internet também é positivo. Foi constatado 
que existe relação entre os alunos que freqüentam a biblioteca e os que indicaram títulos 
de livros, ou seja, o hábito de freqüentar a biblioteca contribui para que o aluno exercite 
mais a prática da leitura.

Quanto à realização de pesquisa escolar, foi verificado que a maior parte dos alunos já 
a fez em algum momento e utiliza como fonte de informação materiais que encontram na 
internet, os documentos que eles têm em casa e uma pequena parcela utiliza o acervo de 
bibliotecas. Isso pode estar relacionado ao fato de que nem todas as escolas da rede SIBEC 
possuíam biblioteca no período de realização da pesquisa, sendo que algumas possuíam 
laboratório de informática o que facilita o acesso do aluno à internet. 

Sobre o modo de realização de pesquisas escolares, acredita-se que a forma com que foi 
perguntado no questionário tenha sido sugestiva no sentido de fazer com que os alunos 
escolhessem a resposta considerada adequada ou correta à circunstância. 40% afirmaram 
que sentem dificuldade na realização dos trabalhos escolares e entre as justificativas que 
foram apontadas destacam-se: a falta de recursos materiais, como por exemplo não terem 
computador ou acesso à internet; quando não consegue encontrar informações sobre o 
tema pesquisado, seja em livros na biblioteca ou até mesmo na internet e quando não 
entendem o que é pedido pelo professor. Com relação à escolha dos sites para pesquisa, a 
maioria aponta que escolhe por indicação de pais ou professores, seguido pela indicação 
de colegas e por último por indicação de jornais ou revistas.

Em relação ao conhecimento dos participantes sobre os recursos oferecidos pelas bi-
bliotecas, foi averiguado que 89% dos alunos, ou seja, a maior parte desconhece o pro-
cedimento correto para localizar os livros na biblioteca. Já na questão que abordou a 
definição de catálogo, a maioria dos alunos acertou. Sendo assim, eles deveriam conhecer 
também a forma de localizar livros, que seria por autor ou título, o que não ocorreu. É 
possível que tenha havido um problema da construção da questão, o que levou os alunos 
a acertarem a resposta sem na verdade sabê-la. Outra hipótese seria que, quando aplicado 
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o teste qui-quadrado verificou-se associação significativa na relação entre os alunos que 
freqüentam a biblioteca e que conhecem a função do catálogo, assim pode-se considerar 
também a possibilidade do aluno apenas conhecer a função do catálogo, mesmo que 
nunca o tenham utilizado.

Foi verificado que os alunos não conhecem a forma de organização dos livros em bi-
bliotecas. Essa questão também trouxe ilustrações, as quais poderiam facilitá-la, mas ainda 
assim não foi o ocorrido.

Grande parte dos alunos também não conhece a função de dicionários e enciclopé-
dias, que são materiais considerados comuns para a realização de trabalhos escolares. 54% 
assinalaram a única alternativa errada ou que não sabiam e 46% assinalaram as respostas 
corretas.

A questão que obteve maior índice de acerto abordava a função do sumário, com cerca 
de 71%. Nessa questão, foi utilizada uma figura ilustrando um sumário o que pode ter con-
tribuído para que eles acertassem. O teste Qui-Quadrado revelou associação significativa 
com os alunos que freqüentam a biblioteca, ou seja, o hábito de freqüentar a biblioteca 
pode colaborar para que os alunos conheçam os elementos dos livros.

Sobre a identificação do conteúdo das fontes de informação, foi verificado que, ape-
sar de 60% dos participantes terem assinalado a resposta correta, ainda é significativo o 
índice de respostas erradas, que corresponde a 40%. Esse índice é relevante, pois se trata 
de uma fonte de informação comum e também pelo fato de termos utilizado uma man-
chete recente à aplicação do questionário o que não dificultaria a questão. Nesse sentido, 
pode-se inferir que uma parte significativa dos alunos não sabe identificar que o jornal 
veicula informações recentes e também não sabe definir o que é tratado nas outras fontes 
utilizadas nas alternativas da questão, como por exemplo, o Atlas que foi a segunda opção 
mais assinalada.

Outra questão que possuía várias ilustrações para ser compreendida com mais facilida-
de devido ao fato de ser mais complexa, tratava novamente de fontes de informação. No 
entanto, essa questão trazia um exemplo, mas ainda assim os alunos tiveram dificuldade 
em respondê-la, sendo necessário explicá-la mais de uma vez. Esse fato, juntamente com 
o equilíbrio das respostas assinaladas, nos mostra que os alunos possuem dificuldade na 
interpretação de textos e enunciados.

Diante dos resultados, pode-se constatar que os alunos necessitam de um programa de 
ensino que proporcione o conhecimento sobre o uso das bibliotecas e das fontes de infor-
mação, necessários para a realização de pesquisas, assim como para a utilização efetiva da 
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biblioteca escolar, já que em breve eles terão a sua disposição esses recursos e deverão fazer 
seu uso, como propõe o SIBEC. Nesse sentido, o desenvolvimento de um programa de 
Competência Informacional possibilitaria ao SIBEC o alcance de seus objetivos.

Conclui-se esse trabalho ressaltando a necessidade do desenvolvimento da Competên-
cia Informacional durante todo o período escolar, seja no Ensino Fundamental ou Médio, 
para que os alunos tenham a oportunidade de ampliar seus conhecimentos através do 
saber buscar, saber encontrar, avaliar e transformar informações em saberes. 
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Resumo: A contextualização a partir experimentação pode reforçar o interesse 
por alguns dos conteúdos curriculares, pela correlação da mesma com 
a vivência ou conhecimento do educando, isto deve permitir algum 
nível de estímulo ao questionamento. O questionamento estrutura 
um canal de comunicação educador-educando, o qual deve ser ex-
plorado de forma positiva. Utilizar um experimento específico na 
modelagem ou exemplificação de problemas pode tornar a ação do 
educando mais significativa. A elaboração e desenvolvimento de uma 
experiência para sala de aula, associada a materiais explicativos atende 
tal objetivo além de proporcionar ao professor do ensino médio uma 
nova opção de atividade didática. Para otimizar tal processo, a utili-
zação de recursos áudios-visuais multimídia para apresentar “slides” 
produzidos no aplicativo Power-Point e sistemas de simulação como 
softwares de livre acesso (Freeware) mostram potencial para auxiliar 
o processo ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Materiais didáticos, Experimentação no ensino da química e física, 
Recursos didáticos áudio-visuais. 
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Introdução
É consenso que as aulas experimentais podem ser consideradas uma estratégia pedagó-

gica dinâmica, que têm a função de gerar problematizações discussões, questionamentos e 
buscas de respostas e explicações para os fenômenos observados, possibilitando a evolução 
do aspecto fenomenológico (macroscópico) observado para o teórico (microscópico), e 
chegando, por conseqüência, ao representacional [1]. Ao utilizar a experimentação, as-
sociando os conteúdos curriculares com as vivências do educando, o educador permite a 
contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação [2] 

Porém, as atividades experimentais nas escolas são mal exploradas devido à carência 
na formação do docente e as deficiências nas instalações ou condições do laboratório. Em 
adição, trânsito dos alunos para o laboratório, especialmente quando há divisões de tur-
mas, perturba a rotina da escola [3]. Portanto, é notável a necessidade da elaboração de kits 
experimentais que possam ser utilizados dentro da sala de aula e que contenham manuais 
explicativos que auxiliem o professor nessa interação entre o concreto e o abstrato, sem 
dispor do tempo do professor no desenvolvimento dos materiais e métodos utilizados.

A experimentação pode ser útil para demonstrar os conteúdos trabalhados, mas utilizar 
a experimentação na resolução de problemas pode tornar a ação do educando mais signi-
ficativa. No entanto, para isso, é necessário desafiá-los com problemas reais; motivá-los e 
ajudá-los a superar os problemas que parecem intransponíveis; permitir a cooperação e o 
trabalho em grupo [4].

A dimensão coletiva também permite que as interações se modifiquem em busca de 
ação coordenada dando-se a cooperação. Segundo PIAGET, a cooperação, com efeito é 
um método característico da sociedade que se constrói pela reciprocidade dos trabalhado-
res e a implica, questionando-a [5]. Neste sentido, a execução de trabalhos experimentais 
incentiva o desenvolvimento de trabalhos em grupos que possibilitem criar ações que 
intervenham na aprendizagem e ainda auxilia na formação cidadã e cultural do indivíduo.

O desenvolvimento de novas tecnologias tem um papel importante na nucleação e 
consolidação de uma comunidade. O conhecimento destes recursos e tecnologias ajuda a 
formar cidadãos e trabalhadores mais preparados funcionalmente [6,7].

As nanotecnologias visam à compreensão e o controle da matéria na escala nanométri-
ca, respectivamente. A Nanociência e nanotecnologia (N&N) têm por objetivo à criação, 
caracterização, manipulação e aplicação de materiais e dispositivos os quais exibem di-
mensões nanométricas [8]. 

Para a compreensão da N&N é importante situar as nanoestruturas e dispositivos no 
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Sistema Internacional (SI) de medidas. O prefixo “nano” representa um bilionésimo, e, 
portanto, um nanômetro (nm) 1 é uma parte de um bilionésimo de metro (10-9 m) 2. Pela 
Figura 1 mostra-se as escalas numéricas de acordo com o sistema internacional de medi-
das (SI) e em destaque o nanômetro. 

Figura 1. Escalas numéricas de acordo com o SI.

A  Figura 2 mostra algumas estruturas e suas respectivas escalas. Um fio de cabelo, por 
exemplo, possui um diâmetro menor que o milímetro (10-3). As Hemácias, presentes no 
sangue, são da ordem de 1 a 10 mícron (10-6). Os vírus são menores que 1 mícron. En-
quanto um nanotubo de carbono3 é da ordem de nanômetros.

1    1 nanômetro (nm) é a bilionésima parte de um metro, ou seja, uma parte de um metro que foi dividido por um bilhão 

(100000000). Em termos de comparação, o diâmetro de um fio de cabelo é  30.000 maior que um nanômetro.

2    10x, onde o sobrescrito (x) é um número qualquer, representa o produto da multiplicação de 10 por ele mesmo x 

vezes. Essa notação é chamada de potência de base 10, e lê-se: dez elevado à x. Quando x é negativo (x<0), 10-x, a 

notação representa o valor assumido por 1 dividido pela multiplicação de 10 por x vezes

3    Nanotubos de carbono são estruturas tubulares em escala nanométrica construídas de forma artificial de carbono.
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Figura 2. Representação de algumas estruturas em distintas escalas de tamanho. Da esquerda para a direita, 
nanotubos de carbono (nm), vírus, hemácias (mm) e fio de cabelo (mm).

  

Diversas aplicações são dadas à materiais com escala nanométrica. A Figura 3 mostra 
diversas aplicações dadas a estes materiais.  Tais como: a) películas contra microorganis-
mos, que podem aumentar em até um mês a conservação da fruta. b) tinta automotiva 
anti-risco, a incorporação de nanopartículas na pintura de automóveis aumenta o brilho e 
evita os riscos. c) máquinas de lavar roupas antibactericida, a lavadora é coberta por uma 
resina especial de polipropileno nanoestruturado com partículas de prata. (d) vidro auto-
limpante, que tem a função de absorver parte da energia da luz, esta energia é utilizada na 
decomposição dos resíduos que ficam depositados na superfície do vidro. e) tinta magné-
tica, ela é uma cor estrutural baseada na difração de luz de nanopartículas na superfície.
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Figura 3. Representação de diversas aplicações nanotecnológicas: a) película bactericida, b) tinta automobilística anti-
risco, c) vidro auto-limpante, d) máquina de lavar roupas bactericida, e e) tinta magnética.

a

b

c

d e
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Para obtenção das nanopartículas diversos métodos de síntese podem ser efetuados. 
Os métodos de síntese4 de nanopartículas são divididos em dois grupos: método quími-
co (botton up) 5 e método físico (top down) 6. Dentre os métodos químicos destacam-se 
aqueles baseados em reações químicas que produzem partículas metálicas e óxidos em 
escala nanométrica, como: método poliol7, Pechini8 e sol-gel9 [9,10]. Em contrapartida, o 
método físico produz partículas em escala nanométrica a partir de interações físicas, como 
a mecânica utilizada em síntese via moagem10, nanolitografia11 dentre outros.

A síntese e detecção das nanopartículas de prata é simples e envolve conceitos inter-
disciplinares que se correlacionam a diversos tópicos da grade curricular da química e da 
física, assim em níveis acessíveis aos estudantes do ensino médio [11,12]. A síntese das 
nanopartículas de prata [13] pode ser realizada em poucos minutos requerendo equipa-
mentos acessíveis, tais como agitador magnético, apontador laser e banho de gelo [14]. 
O experimento utilizado pode ser incluído em aulas de laboratório de química [13] e 
física [15].

Este trabalho tem como objetivo a elaboração de materiais tipo “kit” que facilitem o 
desenvolvimento da experimentação nas aulas de química e física de forma contextualiza-
da e acessível. A divulgação de tecnologias recentes envolvendo nanopartículas e lasers são 
abordadas através de alguns conceitos da grade curricular do ensino de química e física do 
ensino médio.

4    É  o  fenômeno  ou  reação  de  formação  de  uma  substância  química  (produto) mais  complexa  a  partir  de  outras 

(reagentes) mais simples.

5   Sua tradução literal é “de baixo para cima”; O processo bottom-up envolve a construção ou síntese de estruturas, 

átomo a átomo ou molécula a molécula.

6   A síntese via  top-down  (de cima para baixo) envolve começar com uma peça de matéria-prima com dimensões 

maiores  e  trabalhá-la, moê-la  ou  alterá-la  de  forma  a  remover  o material  em  excesso  até  se  obter  a  nanoestrutura 

desejada.

7   O processo consiste na redução de íons metálicos em meio alcoólico, em geral, um polialcool (álcool com muitos 

grupos carbônicos), como etilenoglicol.

8   Quando um álcool com dois ou mais grupos hidroxilas é adicionado à quelatos de ácido cítrico, sob aquecimento e 

agitação, ocorre a formação de um éster devido à condensação entre o álcool e o quelato ácido. O polímero formado 

após sofrer pirólise (eliminação da parte orgânica) da origem ao material óxido.

9   Processo de preparação de óxidos ou híbridos orgânico-inorgânicos, no qual ocorrem as reações de hidrólise (quebra 

da molécula de água) e condensação (formação de moléculas de água) do precursor para a formação de partículas de 

tamanho coloidal (sol) e posterior formação da rede tridimensional (gel).

10   Moagem de óxidos e carbonatos em meio alcoólico através de agitação mecânica de um sistema estacionário, onde 

as esferas de moagem são agitadas por uma haste rotativa (3000 rotações por minuto, rpm). 

11   É um termo utilizado para descrever um processo similar à litografia aplicado em escala nanométrica.
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Materiais e Métodos
A prática experimental consiste na preparação de nanopartículas de prata e na detecção 

das mesmas, utilizando como conceito base a difração12. 

Contextualização

A contextualização ocorre a partir das experiências cotidianas do corpo discente. Assim, 
a presença de lasers em caixas eletrônicos, caixas de supermercado e apontadores de apre-
sentação devem ser resgatados. Notícias em mídias impressas podem ser coletadas e siste-
matizadas. De acordo com a clientela, eventos contextualizados podem ser selecionados.

Tabela 1. Lista de itens correlacionando etapas do experimento em sala de aula aos 
itens de conteúdo.

Etapa do Experimento 
em sala de aula

Conteúdos Resgatados

Contextualização

Roupas desportivas bactericidas (contém nanopartí-
culas), tratamento contra câncer, tratamento de frutas, 
fluidos refrigerantes de alto desempenho, lentes reco-
bertas, tintas anti-risco, tintas de segurança, lasers

Descrição da síntese Divulgação do conceito de Nanopartículas;
Interação luz-matéria, Noções de escala

Preparo de Soluções Cálculos Estequiométricos; Número de mols;
Concentração Molar; Equação de Reação

Mistura das Soluções
Tipo de Soluções;
Mistura Homogênea e Heterogênea;
Sistemas Coloidais

Reações químicas Balanceamento de reações

Geração de nanopartículas e 
espécies químicas Propriedades ebulioscópicas

Detecção de Nanopartículas 
de Prata 

Natureza da Luz; Luz monocromática, Lasers;
Luz policromática; Espectro visível, Óptica geométrica;
Fenômenos de Espalhamento da Luz

12   Fenômeno que ocorre quando a luz encontra um obstáculo da ordem do comprimento das ondas incidentes.
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Síntese e detecção das nanopartículas

Algumas características dos reagentes de partida utilizados para a síntese das  nanopar-
tículas de prata [16,17] são listados na Tabela 2.

Tabela 2. Características dos reagentes utilizados na síntese das nanopartículas de prata

Nome Fórmula Química Peso Molecular Origem
Tetraborato de sódio 
hidratado

Na2B4O7.10H2O 381,43 QIQ

Nitrato de prata AgNO3 169,87 LAFAN

O método de síntese desenvolvido para essa experiência foi adaptado e consiste em 
produzir uma dispersão coloidal de nanopartículas de prata. Um grande excesso de tetra-
borato de sódio hidratado é necessário tanto para reduzir o íon prata quanto para estabi-
lizar as nanopartículas de prata que são formadas. Portanto, montou-se um sistema onde 
uma cuba de vidro contendo 30 mL da solução aquosa de Na2B4O7 . 10 H2O 2,0 mM foi 
colocado em banho de gelo sob agitação. Em seguida, adicionou-se lentamente 10 mL 
de solução aquosa de AgNO3 1,0 mM. Após o preparo da mistura reacional utilizou-se 
apontadores do tipo lasers nas cores vermelho e verde, ambos com potência de 10 mW e 
comprimento de onda de 635 e 532 nm, respectivamente, a fim de detectar a presença de 
nanopartículas de prata suspensas [18,19]. A Figura 4 mostra o fluxograma de preparação 
da dispersão coloidal contendo as nanopartículas de prata.

Figura 4. Fluxograma simplificado da síntese da dispersão coloidal de nanopartículas de prata metálica Ago.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
C

o
ntextualização

 M
o

tivad
a p

o
r E

nsaio
 em

 Sala d
e A

ula...
607

Dentre os objetivos da prática experimental de detecção de nanopartículas de prata, 
está a abordagem nos conceitos de reações químicas, cálculos estequiométricos, preparo de 
soluções, entre outros, e para isso as equações abaixo são demonstradas.

A equação de reação proposta para a síntese do material é:

Detecção das nanopartículas 

 A palavra LASER é construída a partir das primeiras letras das palavras que descrevem 
em inglês o fenômeno denominado Light Amplification by Stimulated Emission Rays. 
Em português o fenômeno é denominado “amplificação de luz por emissão estimulada de 
radiação”, o qual tem origem em transições eletrônicas13, induzidas por um estímulo ex-
terno. O estímulo externo (fótons) atua fazendo com que os elétrons passem a ocupar ní-
veis de energia mais elevados. Ao retornar aos níveis menos energéticos, emitem fótons de 
luz, os quais em essência formarão um feixe de luz de única freqüência e muito colimado. 
Existem muitos tipos de sistemas LASERs abrangendo quase todos os estados da matéria 
como: líquido (lasers de corante), gasoso (lasers de gás) e lasers sólidos, como laser LED 
(Light Emithing Diode) e o de rubi. No laser de rubi (a ponta do laser é semiprateada), 
o rubi é estimulado com a luz proveniente de uma lâmpada tipo flash de xenônio. Antes 
do estímulo (fótons vindo da lâmpada de xenônio), todos os íons Cr3+ encontram-se em 
seus estados fundamentais, isto é, os elétrons preenchem os níveis de energia mais baixos. 
A emissão espontânea inicial de fótons14 por uns poucos desses elétrons é o estímulo que 
dispara uma avalanche de emissões dos demais elétrons no estado metaestável15. Dos 
fótons direcionados paralelamente ao longo do eixo do bastão de rubi, alguns são trans-
mitidos através da extremidade parcialmente prateada, outros, que incidem contra a extre-
midade totalmente prateada, são refletidos. Os fótons que não são emitidos nessa direção 
axial16 são perdidos, dessa forma há uma parte dos fótons que passam e outra parte que é 
refletida. Somente os fótons que passam constituem a luz do laser. 

13   As transições eletrônicas ocorrem nos orbitais atômicos quando os elétrons recebem uma quantidade de energia 

suficiente para que o elétron possa ser promovido para um nível energético mais alto e ocupar um orbital mais externo, 

ou quando um elétron perde uma determinada energia necessária para que o elétron ocupe um nível energético mais 

baixo e ocupar um orbital atômico mais interno. 

14     Quando um elétron que  foi excitado (promovido para um estado ou nível energético mais alto)  retorna ao seu 

estado fundamental ele devolve a energia que foi absorvida com a emissão de um fóton.

15   Estado metaestável é aquele no qual um elétron excitado permanece muito mais tempo, antes de retornar num 

nível inferior de energia.

16   Relativo ou pertencente ao eixo.
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O feixe de luz viaja repetidamente para frente e para trás ao longo do comprimento do 
bastão e a sua intensidade aumenta na medida em que mais emissões (transições eletrôni-
cas) são estimuladas. Ao final, um feixe de luz de alta intensidade coerente17 é gerado. Esse 
feixe monocromático18 de luz vermelha possui comprimento de onda de 694 nm.

A Figura 5 mostra uma representação esquemática do funcionamento de um laser de 
rubi.

Figura 5. Diagrama esquemático de um feixe de luz tipo laser, flechas longas em vermelho.

A Figura 6 mostra a representação das partes do espectro eletromagnético, destacando 
a parte do espectro visível pelo homem.

Figura 6. Representação do espectro eletromagnético.

17   Luz coerente é aquela formada por ondas que apresentam mesma freqüência, fase e direção. 

18   Luz que apresenta um único comprimento de onda, o qual é representado por λ.
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A energia que está diretamente relacionada com a freqüência cresce da direita para a 
esquerda, enquanto que o comprimento de onda, de maneira inversamente proporcional, 
cresce da esquerda para a direita. 

A região compreendida entre 380 - 780 nm, aproximadamente, é a região do espectro 
que é visível ao olho humano, enquanto todo o restante do espectro eletromagnético, des-
de as ondas de rádio até os raios cósmicos não podem ser vistas pelo homem.

 Embora não sejam vistas, essas energias podem ser manuseadas pelo homem, assim 
como é feito com as ondas de rádio e transmissão, as microondas, utilizadas em aparelhos 
para transferir energia térmica para os alimentos19 e os raios x, utilizados para fotografar 
a estrutura óssea20 assim como estudar a estrutura de sólidos21. Em especial, a luz ultra-
violeta e a luz infravermelha são utilizadas para o estudo das transições eletrônicas e das 
ligações das moléculas, respectivamente. 

Para a detecção das nanopartículas de prata que foram produzidas durante esse experi-
mento uma luz monocromática do laser de 635 nm, com potencias de 10 mW, para iden-
tificar o tipo de interação que ocorre entre a matéria e a luz e, de acordo com o resultado, 
estipular a escala de tamanho das partículas que foram identificadas.

A interação entre luz e matéria pode se dar de diversas formas. 

Um fenômeno importante resultante da interação da luz com a matéria é a difração. 
Quando a abertura do obstáculo por onde passa a luz é muito grande, as ondas que ultra-
passam essa abertura continuam praticamente retas e o comprimento de onda se mantém. 
Porém, quando a abertura é do tamanho aproximado do comprimento das ondas inciden-
tes, as ondas que ultrapassam essa abertura, apesar de conservar o mesmo comprimento de 
onda anterior, tornam-se circulares, a este fenômeno damos o nome de difração.

Sabendo que o comprimento de onda da luz visível é da ordem de nanômetros, para 
que o fenômeno de difração ocorra é necessário que o obstáculo que interage com a maté-
ria também esteja na escala nanométrica. Dessa forma, esperamos que as partículas sinte-
tizadas durante este trabalho apresentem o fenômeno de difração ao incidir uma luz mo-

19   As microondas possuem uma freqüência (1/λ) característica capaz de rotacionar as moléculas de água presentes 

nos alimentos transferindo energia a elas, dessa forma a energia absorvida pelas moléculas de água é espalhada por 

todo o alimento aquecendo-o.

20   A energia dos  raios x possui um comprimento de onda capaz de penetrar nos  tecidos epiteliais sendo barrada 

apenas pelo cálcio que está presente nos ossos, desse modo a energia revela a estrutura óssea. 

21   Os raios x podem ser incididos num material sólido para investigar a sua estrutura. Quando a luz incidida atinge 

os átomos presentes no material de estudo ela sofrerá uma interferência que pode ser construtiva ou destrutiva, essa 

interferência determina se o material será ou não cristalino (possui estrutura organizada) e também promove um resultado 

característico para cada material que pode ser identificado numa base de dados.
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nocromática de laser vermelho, comprovando que as partículas são de escala nanométrica.

 As Figuras 7 e 8 mostram um diagrama do comportamento esperado para o feixe de 
luz laser ao incidir na solução sem nanopartículas e na solução contendo nanopartículas.

Figura 7.  Diagramas a) Passagem do feixe sem nanopartículas. b) Passagem do feixe com nanopartículas.

Figura 8. Espalhamento do ponto de luz do feixe no anteparo.

A luz monocromática do feixe incidente não sofreu nenhuma interação com a solução, 
é possível a visualização de um ponto de luz oriundo do feixe apenas quando ele interage 
com a matéria no anteparo. O ponto de luz no anteparo tem aproximadamente o mes-
mo diâmetro da fonte. As nanopartículas presentes na dispersão coloidal, por possuírem 
dimensões compatíveis com as ondas monocromáticas do feixe, realizam o fenômeno de 
difração, interagindo e desviando a luz incidida.  Isto é claramente observado no anteparo. 

A Figura 9 mostra uma seqüência de fotografias do comportamento do feixe de luz 
laser ao incidir nas soluções aquosas dos reagentes utilizados na síntese das nanopartículas 
de prata.

Figura 9. Fotos da incidência da luz tipo laser vermelha em: (a) Água destilada, (b) solução aquosa de AgNO3 e (c) 
solução aquosa de Na2B4O7.H2O. A luz laser é identificada apenas sobre o anteparo, na forma de um ponto vermelho.
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Como proposto pela física geométrica, quando a luz monocromática do laser interage 
com as soluções aquosas de tetraborato de sódio hidratado e nitrato de prata a luz é refra-
tada. As moléculas dos reagentes possuem uma ordem de grandeza superior ao compri-
mento de tamanho da luz incidente. 

A Figura 10 mostra a fotografia das soluções coloidais contendo nanopartículas de 
prata (Ago), submetidas à luz laser ponto vermelho, a qual se espalha gerando uma figura 
sobre o anteparo. 

Figura 10. Fotografia da dispersão coloidal de nanopartículas de prata, sob iluminação de luz laser vermelha 
(apontador). A luz laser pode ser identificada, na entrada da solução, ao atravessar a solução e fora da solução. Sobre 
o anteparo identifica-se a luz laser espalhada na pelas nanopartículas, na forma de um “spot” muito luminoso no centro 

e pouco luminoso nas regiões mais afastadas do centro. 

Ao submeter luz laser de cor vermelha na dispersão coloidal, na saída da luz da solução 
observa-se a formação de um círculo difuso avermelhado sobre um anteparo próximo. 

A formação desse círculo é atribuída ao espalhamento da luz pelas nanopartículas de 
prata, caracterizando um possível fenômeno de difração. A detecção da nanopartícula 
permite explorar os conteúdos de óptica geométrica e da óptica física.

A partir do experimento proposto foi desenvolvido um kit experimental contendo as 
vidrarias, os apontadores LASERs e as soluções dos reagentes necessários para síntese. 
Este kit contém ainda uma apostila sendo composta por: conceitos teóricos, método de 
síntese de nanopartículas de prata, aplicações do cotidiano e instruções para o ensaio 
experimental. Em auxílio a este material foi elaborada e desenvolvida através de recursos 
didáticos de mídia (sistema tipo “Data-Show/PowerPoint”) e computacionais (Programa 
de Química Aplicada-Software: “Freeware”) a fim de viabilizar uma prática pedagógica 
mais contextualizada no ensino de Física e Química nas escolas da rede pública. A Tabela 
3 lista os materiais, experimental e teórico, contidos no Kit experimental.

a
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Tabela 3 – Materiais desenvolvidos para viabilizar o ensaio experimental.

KIT  EXPERIMENTAL
Materiais

Teórico Experiemental

Apostila Apontador LASER

CD com material ilustrativo desenvolvido 
em forma de “slides”

Solução de nitrato de prata (AgNO3)

Solução borato de sódio hidratado (Na2B4O7. 
10 H2O)

Cuba de vidro

A Figura 11 mostra o fluxograma de representação esquemática do desenvolvimento 
do kit experimental.

Figura 11. Fluxograma do desenvolvimento do kit experimental.

Preparação do material teórico

A Tabela 4 lista a estrutura de apresentação do material didático, do tipo apostila, abor-
dando os seguintes tópicos: conceitos básicos de nanociência e nanotecnologia, métodos 
de síntese de nanopartículas, detecção de nanopartículas e aplicações no cotidiano.
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Tabela 4. Apresentação dos conceitos abordados na apostila.

Capítulo Tópicos Sub tópicos

I Conceitos básicos 
de nanociência e 
nanotecnologia

-Definição de nanociência e nanotecnologia;

II Nanomateriais - Definição de escala e tamanho;
-Propriedades dos materiais.

III
Métodos de síntese 
e detecção de 
nanopartículas

- Abordagem dos principais métodos utilizados 
para a síntese e detecção de nanopartículas.
- Conceitos de soluções, colóides e suspensões, 
química redox, reagentes limitantes e 
excessivos, estequiometria e reações químicas.

IV Propriedades ópticas -Radiação eletromagnética;
-Propagação e interação da luz com os 
materiais;
-Interações atômicas e eletrônicas;
-propriedades ópticas dos materiais.

V LASERS -Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation.

VI Prática - Síntese e detecção de nanopartículas de prata.

VII Aplicações - Principais aplicações envolvendo 
nanotecnologia: tintas anti-risco, películas 
protetoras de lentes, tratamento de efluentes, 
detecção de bactérias e patógenos, entre outros.

Como complemento para o material didático, foi desenvolvido uma apresentação com-
posta por “slides” utilizando recurso áudio-visual multimídia e recursos computacionais 
(Programa de Química Aplicada – Free Software) a fim de diversificar a prática pedagógi-
ca no ensino de Física e Química nas escolas da rede pública. 

Os ““slides”” da apresentação multimídia são compostos de: textos teóricos concisos, 
limpos e fluentes; vídeos e fotos apresentando o procedimento experimental, desde a sín-
tese das nanopartículas de prata, como a detecção de sua presença através da incidência 
de um feixe de luz apontador LASER. A Tabela 5 lista a estrutura de apresentação dos 
módulos que compõem o material elaborado e desenvolvido no formato de “slides”.
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Tabela 5. Estrutura de apresentação do material didático elaborado e desenvolvido na 
extensão PowerPoint via apresentação no multimídia.

Módulo Tópico Assunto Número de “slides”

I Nanotecnologia e 
Nanociência Conceitos e Aplicações 11

II Nanomateriais Conceitos e Aplicações              14

III Síntese e Caracterização de 
Nanopartículas

Métodos, Técnicas e 
Aplicações

9

IV Óptica Conceitos e Teorias 12

V LASERS Conceitos, Teorias e 
Aplicações

5

VI Prática – Síntese e Detecção 
de Nanopartículas de Prata

Objetivo, Materiais e 
Métodos, Resultados e 
Discussão e Conclusão

12

VII Aplicações 
Abordagem no Cotidiano, 
Impacto Ambiental e 
Perspectiva para o Futuro

13

A Figura 12 mostra como exemplo, parte da apresentação dos módulos I e II desenvol-
vida na extensão PowerPoint.

Nesta perspectiva, a apostila e os “slides” constituem um convite para o público alvo 
explorar escalas nanométricas por meios de conhecimentos prévios, relacionados a con-
teúdos ministrados no ensino médio. Dessa maneira torna o processo de ensino-aprendi-
zagem mais significativo, despertando o interesse e motivação dos alunos na assimilação 
dos conteúdos propostos em disciplinas como a química e a física que são geralmente 
rejeitados por uma porcentagem expressiva dos estudantes. 

Figura 12. Exemplo de “slides” desenvolvidos na em PowerPoint.
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Preparação do material experimental

As soluções foram desenvolvidas da seguinte maneira:

Para a obtenção de solução com concentração de 1mmolL-1 de nitrato de prata, foram 
estabelecidas relações de concentração, número de mol, massa molar e volume. A concen-
tração de uma solução aquosa pode ser definida de acordo com a Equação 2:

onde: C = concentração.

Rearranjando eq. 1 obtêm-se o número de mols:

Dado pela definição de número de mols:

Rearranjando a definição de número de mol, apresentada na equação 4, obtém-se:

Portanto, foram utilizados 0,01699 gramas de nitrato de prata para preparar uma solu-
ção com concentração de 1mmolL-1 (lê-se um mili mol por litro).

Os mesmos cálculos foram utilizados para preparar uma solução de tetraborato de 
sódio com concentração de 2 mmolL-1, e neste caso foram utilizados 0,07627 gramas do 
reagente de partida Na2B4O7.10H2O. Os cálculos são mostrados através das Equação 6.

Rearranjando a equação 4 determinou-se o número de mols do Na2B4O7.10H2O.

Aplicando o valor encontrado na equação 5 obtém-se a massa utilizada para o preparo 
da solução:

A Figura 13 mostra a fotografia do material utilizado na preparação das soluções aquo-
sas para a síntese das nanopartículas.
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(a) (b)
Figura 13. a) Foto da balança analítica e dos reagentes de partida utilizados para preparo das soluções de AgNO3 (1,0 
mM) e Na2B4O7.H2O (2,0 mM), b) Foto das soluções de AgNO3 (1,0 mM) e Na2B4O7.H2O (2,0 mM),  já preparadas.

Conclusão
Os materiais elaborados incentivam em algum grau, com a contextualização de eventos 

selecionados a partir de ensaio em sala de aula, discussões que permitem uma abordagem 
natural de uma série de conteúdos. 

Espera-se assim, algum grau de motivação dos alunos de ensino médio, na assimilação 
de conteúdos. 
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Física I

Resumo: De acordo como prevêem as propostas oficiais (Parâmetros Curricu-
lares Nacionais - PCN e Proposta Curricular para o Ensino de Física) 
esse projeto tem o intuito de fazer com que o aluno aprenda e observe 
Física e a correlacione com seu cotidiano, o que é muitas vezes um tra-
balho difícil. Isto se deve ao fato de que o ensino de Física, geralmente, 
se reduz à aplicação de fórmulas e conteúdos os quais os alunos não 
conseguem relacioná-los ao seu dia-a-dia.
Reconhecendo esta situação e partindo do desafio apresentado no coti-
diano das salas de aulas de muitos professores, este trabalho tem como 
objetivo principal desenvolver Materiais Didáticos e de Divulgação 
Científica, de baixo custo, como elemento motivador, comprovando e 
reconhecendo a necessidade e a validade de exercitar estratégias dife-
renciadas no processo do binômio ensino-aprendizagem.
Assim, primeiro foram feitas pesquisas bibliográficas para escolher ex-
perimentos fáceis de serem recriados e que utilizassem materiais de 
baixo custo, após essa etapa elaboraram-se apostilas contendo os rotei-
ros dos experimentos, que após foram aplicadas em escolas públicas.

Palavras-chave: Material Didático-Pedagógico; Ensino de Física; Experimentação 

Histórico: 
Os livros didáticos na maioria das vezes não possuem conexão entre o que é ensinado 

e o cotidiano do aluno. Assim esses estudantes ficam desmotivados e desinteressados a 
aprender, pois não conseguem ver aplicação naquilo que lhes é mostrado. 
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Para que os textos didático/pedagógicos exerçam de forma plena o seu papel, estes devem 
ser produzidos refletindo a realidade do aluno utilizando exemplos que podem ser facil-
mente entendidos por ele e devem indicar como os assuntos estão interligados não só com a 
sua realidade, mas com diversas disciplinas. Vários conceitos físicos poderiam ser mais bem 
absorvidos pelos alunos se fossem usadas aplicações envolvendo aspectos da sua realidade. 
Tais complementações, porém, devem ser feitas de forma adequada, isto é, que demonstrem 
claramente como os conceitos físicos estão inseridos, ampliando assim o conhecimento do 
aluno através de: figuras, gráficos e ilustrações, experimentos, que facilitem o processo do 
binômio ensino-aprendizagem. Podem ser introduzidos resultados recentes de pesquisas 
científicas relacionadas ao tema que está sendo abordado, familiarizando o aluno com o 
meio científico e enfocando a importância de tais descobertas para todos, em escala global.

Observamos no contexto escolar que:

A maneira como a Física é trabalhada atualmente está muito distante dos interesses 
e do dia-a-dia do aluno; inovar, com atividades que possam atingir alunos que não são 
motivados pelo formato tradicional de ensino é o novo desafio que se impõe ao professor. 
(OLIVEIRA, 2006, p. 79).

Como a Física na maioria dos casos, está distante do interesse do aluno e do seu co-
tidiano, surgiu à idéia de produzir material didático-pedagógico, procurando explorar os 
conteúdos de forma interativa, com a finalidade de proporcionar uma aproximação entre 
teorias e conceitos físicos com o dia-a-dia do aluno, favorecendo uma aprendizagem sig-
nificativa.

Para uma melhor atuação do professor é imprescindível inovar as formas de abordar 
o conteúdo de maneira mais interessante e motivadora. Atualmente têm surgido vários 
métodos que modificam a maneira clássica de ensinar, porque a maioria dos alunos não 
consegue entender a teoria da forma em que é transmitida.

A dificuldade que o ensino de Física apresentado sobre uma perspectiva 

puramente teórica representava para os alunos. Sua insatisfação levou-a 

a criar situações pedagógicas mais atraentes. Conhecer as dificuldades 

e criar estratégias, visando auxiliar a os alunos a superá-las, sempre foi 

uma preocupação do seu trabalho docente. Toda vez que reconhecia algo 

novo, não media esforços para experimentá-los, incorporando à sua prá-

tica as atividades que lhe pareciam adequadas. Dessa forma colecionou 

uma série de recursos didáticos para serem utilizados nas aulas: kits expe-
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rimentais, questões de física, filmes científicos, monitoria, utilização da 

biblioteca, livros paradidáticos, revistas de divulgação científica, jogos e 

outros. (FERREIRA, 2002, p.8).

Os professores dizem muitas vezes que não têm estruturas para utilizar outros recursos 
em sala de aula, porque estão muitas vezes despreparados e durante o processo de ensino-
-aprendizagem, o professor exerce um papel de extrema importância e complexidade, por 
isso faz-se necessário um olhar para a prática do professor. 

Analisando as pesquisas já existentes, “vê-se, portanto, o papel fundamental desempe-
nhado pela reflexão quando vinculada à pesquisa acadêmica, que possibilita maior visi-
bilidade sobre as várias dimensões do ensino e da prática pedagógica, devendo assim ser 
assumida como condição do trabalho docente”. (FERREIRA, 2002, p.99).

Assim, com a consolidação dos Cursos de Licenciatura surge a necessidade de implantar, 
desenvolver e fortalecer atividades de apoio contextualizadas com a realidade local ou regio-
nal, com temas de pesquisa/ensino voltados para o ensino interdisciplinar, de forma a resultar 
numa visão crítica do ensino e da realidade na sala de aula e, conseqüentemente, uma melhor 
formação de professores que deverão atuar nas escolas de ensino fundamental e médio. 

Neste trabalho foram desenvolvidos, materiais didáticos pedagógicos, a fim de familia-
rizar alunos do ensino médio e fundamental com a física.

Desenvolvimento: 
Foi desenvolvida uma apostila, contendo dez experimentos de Física. A apostila con-

tém os objetivos para cada prática e introdução teórica, buscando assim, dar uma maior 
compreensão e embasamento ao aluno sobre o tema a ser trabalhado; materiais neces-
sários para que o experimento se realize e a experimentação dividida ou não em várias 
partes para facilitar o desenvolvimento e a compreensão do aluno. Logo após tem-se as 
discussões e conclusão, com perguntas de caráter simples, sobre o experimento realizado, 
para que o aluno responda, onde o objetivo principal das questões é poder fazer com os 
estudantes consigam relacionar conceitos científicos ao seu cotidiano, assim vantagem de 
relacionar conceitos com fenômenos é que ele proporciona ao aluno liberdade para discu-
tir suas idéias e seus conhecimentos com os colegas do grupo.

Os experimentos propostos são: Medidas e grandezas, teoria de erros e leis de Newton. 
Para cada experimento, montou-se um kit, os quais possuem os materiais necessários para 
o desenvolvimento dos mesmos, juntamente com uma apostila.
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Em medidas e grandezas tentamos fazer com que os alunos utilizassem estratégias 
pessoais de medidas com uso de unidades arbitrárias. Em um segundo estágio os alunos 
passaram a: I) utilizar as unidades padrões de comprimento e massa; II) usar instrumen-
tos de medidas; III) estimar resultados; IV) fazer e registrar medidas; V) identificar as 
unidades fundamentais (comprimento e massa), e compará-las com as unidades usadas 
socialmente no cotidiano (“peso”, altura, “tamanho” das pessoas e objetos). Assim foram 
aplicados três experimentos e uma dinâmica: Experimento 1) Comprimento, Dinâmica 
(Mecânica); Experimento 2) Medidas de Massa e Experimento 3) Medindo Volumes. 
Para a realização de tais experimentos os alunos foram divididos em grupos de no máximo 
cinco (5) pessoas sendo que cada grupo recebeu seu kit, contendo o roteiro. 

Experimento 1: Comprimento

Na Figura 1 estão mostrados os materiais utilizados neste experimento. Utilizou-se 
uma trena, régua, borracha e dedos polegares direito dos alunos para medir variados obje-
tos, como a verificação do comprimento de um caderno e de um estojo anotando os valores 
encontrados. Logo após na segunda parte do experimento os alunos mediram a largura de 
sua sala, escolhendo no mínimo dois dos itens citados anteriormente para realizar a medi-
ção. Na sequência foram feitas perguntas, para que os alunos pudessem responder a partir 
dos dados obtidos. Por exemplo: qual é o método de medição que acharam mais preciso 
para a realização da parte 1? E para a parte 2 qual a razão de ter escolhido tais objetos de 
medição? Fazendo com que a partir da explicação e compreensão dos experimentos eles 
pudessem explicar a diferença entre os valores encontrados.

Figura 1: Materiais utilizados nos experimentos de comprimento

Para estimular os alunos a terem uma noção de “tamanho”, uma fita métrica (trena) 
foi utilizada para medir: o comprimento do braço e do pé, a altura, a circunferência da 
cabeça e da barriga, dos alunos dos grupos. Realizando em seguida uma discussão sobre 
medidas realizadas dando oportunidade aos alunos verificarem intuitivamente o que é 
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grande, médio e pequeno. Foi estimulada também discussão dos alunos sobre as medi-
das feitas nos próprios alunos para que tivessem noção não só do tamanho das pessoas, 
mas dos problemas de saúde que afetam o indivíduo, muito discutido hoje em dia sobre 
obesidade e magreza. 

Experimento 2: Medidas de Massa

Neste experimento foram utilizados recipientes plásticos com diferentes quantidades 
em massa de soja como mostra a Figura 2 e uma balança.

Figura 2: Materiais para realizar o Experimento de Medidas de Massa

Inicialmente com o auxílio das mãos os alunos verificaram as massas (“pesos”) dos re-
cipientes fechados, em seguida colocou-os sobre a mesa em ordem crescente de massa, ou 
seja, do mais leve para o mais pesado, de acordo com a sua opinião (ou opinião do grupo, 
caso estivesse trabalhando em grupo). Anotaram a seqüência obtida das cores das vasilhas 
e em seguida com o auxílio de uma balança, verificaram se os recipientes foram colocados 
na sequência correta, conforme a massa obtida na balança.

A partir das medidas discutiu-se com os alunos as noções de massa, qual a manei-
ra mais correta de medir no caso em que a diferença de massa contidas nos recipientes 
fosse muito pequena. O que ocorreria com a noção de medidas com as mãos, que erros 
poderiam ser provocados e quais seriam a conseqüências disto do ponto de vista social e 
comercial. Questionamentos foram feitos aos alunos sobre o que é peso e massa? 

Experimento 3: Medida de Volume 

Foram utilizados recipientes de plástico de formatos diferentes e recipientes contendo 
água com groselha com diferentes volumes mostrados na figura 3.
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Figura 3: Materiais para Experimento de medidas de volume

Na primeira parte do experimento o grupo teve que observar os recipientes vazios, em 
seguida escolher corretamente o volume que estava separado e enchê-los, observando ao 
final se foram preenchidos corretamente, questionando-os se apenas com a observação 
seria capaz de preenchê-lo perfeitamente. 

Na segunda parte foram necessários recipientes de formatos diferentes, como: caixa de 
leite; lata de óleo ou garrafa; garrafa de água mineral; garrafa de refrigerante, entre outros. 
Na experimentação encheu-se uma caixa de leite com água, utilizando a mesma como re-
ferência. Em seguida, foram pegou-se alguns dos recipientes citados acima, colocando-os 
sobre a mesa e enchendo com o volume da caixa de leite, anotando a quantidade de caixas 
necessárias para tal procedimento. Fazendo com que verificassem com a caixa de leite, a 
possibilidade de preencher exatamente os recipientes, isto é, sem que faltasse água nos 
recipientes ou sobrasse na caixa de leite, após isso feito introduziu-se o litro como uma das 
unidades de medida, a partir daí pode-se explicar o que é o metro cúbico e a importância 
de tais conhecimentos para o dia-a-dia do aluno, como saber compreender uma conta de 
água da sua casa, e também para que compreendessem que objetos de formatos diferentes 
nem sempre comportam volumes diferentes.

Numa etapa mais avançada foram utilizados recursos de teoria de erros estimulando 
os alunos a conhecerem os conceitos associados ao tratamento de dados experimentais e 
que medissem o mais corretamente possível comprimentos de vários objetos, indicando 
os possíveis erros experimentais e dos instrumentos, e adquirissem noções de algarismos 
significativos. Para tal finalidade foi utilizado o Experimento 2: Massa.

Experimento 4: Erros experimentais

Este experimento foi realizado com os seguintes materiais: 2 recipientes com diferentes 
massas (sacos com plásticos em diferentes volumes, saco com soja e saco com algodão), 
como mostrado na Figura 4.
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Figura 4: Materiais do Experimento 4: Teoria de Erros

Assim, com o auxílio de uma balança, pesaram-se três vezes cada pacote e anotou-se 
o valor médio obtido e seu respectivo desvio padrão. A partir destes dados, pediu-se para 
que observassem e explicassem se os valores encontrados foram iguais, quais os fatores que 
podem ter influenciado nos valores obtidos.

Experimento 5: Leis de Newton

Foram realizados experimentos com a finalidade de mostrar as Leis de Newton: está-
tica (somatória de forças externas igual a zero), ação e reação de forças sobre os corpos. 
Um objeto onde a força resultante é igual a zero tende a manter seu estado de movimento 
(repouso ou movimento retilíneo uniforme, Lei da Inércia). Através de alguns experimen-
tos procuramos mostrar a Lei da ação-reação dos corpos, isto é sobre um sistema onde 
dois corpos estão atuando um sobre o outro há a ação de um corpo com uma dada força 
com uma dada direção e sentido e uma reação do outro corpo com uma força de mesma 
intensidade, mesma direção e sentido oposto ao do primeiro, denominado Principio da 
ação-reação ou Terceira Lei de Newton. Também, através dos experimentos queríamos 
criar no aluno a percepção/noção das Forças: Peso, Tração e Força de Atrito. Como elas se 
relacionam e quais são seus efeitos. Especialmente como a força de atrito participa desta 
interação e suas influências no movimento.

Para tais objetivos foram aplicados cinco experiências; Experimento 1: Colisão Expe-
rimento 2: Bexiga-foguete (Ação e reação); Experimento 3: Peso, Tração; Experimento 4: 
Força de Atrito e Experimento 5: Equilíbrio.

Para realização do Experimento 1: Colisão (Princípio da Inércia), experimento obti-
do através da internet e adaptados às nossas necessidades, foram utilizados: carrinho de 
brinquedo pequeno, bolinha de gude, tábua, lápis, massa de modelar, alguns cadernos e fita 
adesiva, sendo então montado com os matérias citados, conforme o esquema da Figura 5.
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Figura 5: Esquema de montagem, Colisão

Um carrinho com uma bola de gude levemente presa sobre o mesmo desce uma rampa 
de madeira até colidir com um obstáculo, e observando o movimento descrito pelo con-
junto carrinho-bola de gude, antes e após a colisão foi solicitado aos alunos que explicas-
sem com suas próprias palavras o Principio da Inércia.

A lei da Ação e Reação foi observada no 2°. Experimento, utilizando os seguintes 
materiais: bexigas, linha, fita adesiva e canudo de refrigerante, sendo então montado o 
esquema da Figura 6. A montagem funciona da seguinte maneira: cola-se um canudo 
a uma bexiga, passa-se através do canudo uma linha, em seguida enchermos a bexiga 
colocando-a em uma extremidade da linha, soltando-a em seguida. Os alunos observando 
este experimento tiveram que explicar com suas palavras o Princípio da Ação-Reação e 
onde mais poderia ser observado naquela situação.

  
Figura 6: Esquema de montagem, Bexiga-Foguete

Experimento 3: Peso, Tração. Para a realização deste experimento usamos:  bolinhas 
de gude de vários tamanhos, vários clips (idênticos), linha de costura, fita adesiva e caneta. 
Montando o esquema da Figura 7, a caneta é presa com a fita adesiva na borda da mesa 
com parte da caneta fora da mesa para que ela funcione como uma roldana, diminuindo 
o atrito entre o fio e a superfície da caneta. Fazendo uso da fita adesiva prende-se uma 
bolinha de gude na extremidade de uma linha de costura. Um clipe foi aberto para fun-
cionar como um gancho e amarrado ao fio com a bolinha de gude e na parte de gancho 
foram colocados as arruelas. Em seguida prende-se a linha na parte de trás do carrinho, 
prestando atenção para que o fio não enroscasse nos eixos das rodinhas e atrapalhasse o 
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movimento. Coloca-se o carrinho em uma ponta da mesa esticando a linha e deixando a 
bolinha de gude suspensa. Marca-se a posição inicial do carrinho, para que pudesse repetir 
a experiência iniciando sempre do mesmo ponto.

 
Figura 7: Esquema de montagem, Peso, Tração

Quando a bolinha de gude é suspensa e solta a linha estica movendo o carrinho. Os 
alunos foram questionados a relacionar a Força da Gravidade (Peso) com o movimento do 
carrinho e qual o tipo de movimento ocorrido (translação).

Fazendo uso dos materiais utilizados no experimento anterior foi feita uma nova mon-
tagem para verificar a atuação da força de atrito. Uma linha foi amarrada a um carrinho e 
na outra ponta da linha foi colocado um clips funcionando como um gancho, o carrinho 
ficou sobre a mesa e a ponta da linha com o gancho ficou dependurado fora da mesa, solto 
no ar, para diminuir o atrito a linha passou sobre a caneta colocada na borda da mesa. O 
experimento consistiu de adicionar arruelas de metal no gancho observando quando o 
carrinho começou a se mover. A partir de então os alunos analisaram o conceito de atrito 
estático e qual a diferença entre atrito estático e o dinâmico. 

Figura 8: Esquema de montagem, Força de Atrito

Fazendo uso de praticamente o mesmo material, das experiências anteriores, apenas 
com a adição de mais um carrinho, pode-se fazer o 5° experimento das Leis de Newton, 
Equilíbrio, como no esquema montado a seguir:
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Figura 9: Esquema de montagem, Equilíbrio.

Utilizando dois carrinhos iguais em massa amarrados entre si por uma linha e suspen-
sos em lados opostos de uma mesa, foram utilizadas duas canetas colocadas nas laterais 
da mesa junto às bordas onde os carrinhos estavam dependurados para diminuir atrito, 
mantendo os carrinhos em equilíbrio. O experimento então foi realizado foram adiciona-
das arruelas em cada um dos carrinhos uma de cada vez, em ganchos de clips colocados 
nos carrinhos. Uma régua foi colocada no centro da mesa para funcionar como um refe-
rencial, no centro da linha que unia os carrinhos foi colocado um alfinete para monitorar 
o deslocamento dos carrinhos, com o auxílio de um lápis o aluno marcou o deslocamento 
dos carrinhos à medida que as arruelas eram adicionadas. Assim podendo discutir como a 
adição das massas (arruelas) afeta ou não o estado de equilíbrio do sistema. 

Conclusão: 
Não são necessários grandes recursos financeiros e nem tecnologias complicadas e mo-

dernas para obter bons resultados na relação conceitos físicos e aprendizado, que às vezes 
se limitam apenas às tentativas de introdução de novidades, sem compromisso com a 
inteligência do ser que aprende, pois, com recursos simples conseguimos resultados satis-
fatórios. Mas isto não impede que a união entre todos os envolvidos no processo ensino-
-aprendizagem, se torne um meio para incrementar as aulas tantas vezes cansativas e sem 
nenhum atrativo.

Durante toda a aplicação e desenvolvimento dos experimentos relacionados anterior-
mente é observada a importância da interação aluno/ professor (pesquisador), onde vemos 
que essa observação é fundamental para a captura de informações úteis ao desenvolvimen-
to do trabalho em sala de aula.

A realidade não é fixa e o observador e seus instrumentos desempenham 

um papel ativo na captação de informações e nas decorrentes represen-

tações. Além disso, no contexto social, a relatividade remete à interação 

entre observadores e representantes da situação observada, levando em 
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conta, inclusive, as diferenças de linguagem existentes entre suas catego-

rias consideradas. (THIOLLENT, 2000, p. 98)
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Elaboração de Material Didático: 

Inovando no Aprendizado da Hipertensão

Bruna KLASSA1

Marcela Martins GROSSELI¹

Luiz Roberto Hernandes Bicudo1

Maria José Queiroz de Freitas ALVES¹

“A educação é também um ato coletivo e solidário e nunca se dá isoladamente. Ninguém 

educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados 

pelo mundo”.            Paulo Freire, 1987

Resumo: A hipertensão, caracterizada pela elevação da pressão arterial sistêmica, é 
uma doença crônica, multifatorial e considerada como um dos fatores de 
risco cardiovasculares mais comuns, apresentando altos índices de morta-
lidade. Estima-se que no Brasil, uma em cada cinco pessoas possa desen-
volver hipertensão. Por ser influenciada por vários aspectos ambientais e 
comportamentais, a educação em saúde faz-se imprescindível para pre-
venir e tratar essa doença. Visando facilitar o processo de aprendizagem, 
o objetivo desse trabalho foi a elaborar um material educativo sobre hi-
pertensão, idealizado no formato de ‘gibi’, a fim de fornecer informações 
básicas sobre processos fisiológicos sobre pressão arterial e os cuidados 
para evitar hipertensão, de uma maneira inovadora e esclarecedora.

Palavras-chave: gibi, hipertensão, material didático, saúde.

Abstract: The hypertension, characterized by the elevation of the systemic arterial 
pressure, is a chronic disease, caused by lots of different reasons and consid-
ered one of the most common cardiovascular risk factor, showing high hate 
of mortality. In Brazil, it’s estimated that one of five persons can develop 
hypertension. Considering that it is a changeable risk factor, health educa-
tion is indispensable in the prevention and treatment of this disease. In 
order to facilitate the learning process, the goal of this work was elaborate 
a didactic material about hypertension, in a comic strip format, in order to 
provide some basic information about physiologic process of arterial pres-
sure and hypertension care, in an effective and innovative way.

Key words: comic strip, didactic material, health, hypertension

1   Departamento de Fisiologia – UNESP/ Instituto de Biociências/Botucatu. Correspondência: bklassa@gmail.com
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Introdução
A primeira medida experimental da pressão arterial foi feita, em 1711, por Stephen 

Halles, na Inglaterra. Halles mediu a pressão em um cavalo imobilizado por um grande 
número de estudantes, colocando uma cânula na artéria crural do animal e conectando-
-a um tubo de vidro de três metros de altura. A coluna de sangue se elevou a dois e meio 
metros de altura acima do animal, tendo sido este o primeiro registro de uma pressão 
arterial (LUNA, 1999). O primeiro livro sobre hipertensão a ser publicado no Brasil foi 
“Hipertensão Arterial, patologia, clínica e terapêutica”, de Genival Londres, em 1945, mas 
até 1950 ainda não havia tratamento medicamentoso efetivo contra hipertensão. Somen-
te em 1970, o estudo da fisiologia da hipertensão avançou significativamente no Brasil, 
iniciando-se pesquisas sobre dados epidemiológicos junto às populações de São Paulo e do 
Rio de Janeiro, elaborada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. (LUNA, 1999). Esse 
foi o marco inicial das campanhas e incentivos que tem a finalidade de ensinar à população 
o que é hipertensão, como a detectá-la e qual o tratamento. Desde então, muitos foram 
os avanços na medicina que conduziram a novas informações acerca dessa doença, e hoje, 
sabe-se que o estilo de vida tem enorme importância na saúde cardiovascular. 

A hipertensão arterial, comumente conhecida como “pressão alta”, trata-se da manu-
tenção da pressão arterial sistêmica para valores acima dos considerados normais (120/80 
mmHg), e é considerada o fator de risco de doença cardiovascular com maior prevalência 
em Portugal, sendo verdadeiro problema de saúde pública pela alta mortalidade e morbi-
dade que a ela está associado (PERDIGÃO e MAIA, 2009). No Brasil, estudos popula-
cionais realizados nas mais diversas localidades acusam que 23,3% a 43,9% da população 
possuem a pressão arterial elevada (SANTOS e LIMA, 2009), e essa elevação seria res-
ponsável por 35% de todos os grandes eventos cardiovasculares (GRENIER, 2008).

Tratada como doença crônica e multifatorial é possível dividir suas causas em duas cate-
gorias principais: fatores modificáveis, como as doenças e hábitos adquiridos pelo estilo de 
vida e fatores não modificáveis, como idade, sexo e histórico familiar. A prevenção ocorre 
justamente nos fatores modificáveis, através da avaliação do estilo de vida. Por estilo de 
vida entende-se o regime alimentar habitual, o consumo de álcool, a exposição ao tabaco e 
outras drogas, a atividade física e o estresse (SANTOS e LIMA, 2009). A adoção de uma 
dieta balanceada aliada à prática regular de exercícios físicos é um dos passos primordiais 
na prevenção da hipertensão. Em 1985, a Organização Mundial da Saúde recomendou 
que a ingestão diária de sal fosse de 5g/dia no máximo. Entretanto, pesquisas mostram 
que grande parte da população consome em média o dobro dessa quantidade por dia 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2009). Alimentos industrializa-
dos e ricos em sódio e colesterol, além de elevarem a pressão arterial podem trazer outros 
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riscos à saúde, como insuficiência renal e cardíaca, infarto do miocárdio e problemas na 
visão (AIRES, 2008). Do mesmo modo, ausências de tabagismo e de altas concentrações 
de álcool no sangue somadas à prática de exercícios e exames preventivos ajudam na ma-
nutenção dos níveis normais da pressão arterial e previnem sua elevação (BRASIL, 2002). 

O diagnóstico da hipertensão arterial é estabelecido primariamente pela aferição da 
pressão arterial, uma vez que essa doença é assintomática. Dessa forma, trabalhar sua pre-
venção implica em mudança de hábitos, e nesse contexto, a educação em saúde apesar de 
não cumprir o papel de substituir as mudanças estruturais da sociedade, necessária para a 
garantia da qualidade de vida e saúde, pode contribuir decisivamente para sua efetivação 
(BRASIL, 1998).  Divulgar ciência maciçamente é uma necessidade, pois o público leigo 
tem o direito de acessar informações técnicas sobre as doenças e seus tratamentos, numa 
linguagem acessível (MENDONÇA, 2008).

 A Educação é um processo que atua na formação do homem, que está presente em to-
das as sociedades humanas e é inerente ao homem como ser social e histórico. Sua existên-
cia está fundamentada na necessidade de formar as gerações mais novas, transmitindo-lhes 
seus conhecimentos, valores e crenças dando-lhes possibilidades para novas realizações. O 
próprio conceito de Educação está sujeito a um evoluir histórico, conforme o modo de 
existir e de pensar das diferentes épocas (GONÇALVES, 1997). A aprendizagem, por sua 
vez, pode ser definida como um processo de transformação de comportamento mediante 
estímulos e, como tal, pode ser estimulada, manifestando-se de formas diferentes em cada 
indivíduo (BEE, 1984). Assim, a educação em saúde é capaz de gerar na comunidade 
mudanças comportamentais, valorizando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos 
da qualidade de vida e tornando-se um importante instrumento para prevenir e tratar 
doenças, entre elas a hipertensão (BRASIL, 1998). 

No ensino médio, os jovens encontram-se na fase da vida denominada adolescência, 
e passam por grandes transformações físicas, cognitivas e psicossociais (BARNI e SCH-
NEIDER, 2003). Nesta fase é identificável maior autonomia e rigor em seu raciocínio. 
Segundo Piaget (PAPALIA e OLDS, 2000), os adolescentes ingressam no nível mais 
alto do desenvolvimento cognitivo, fundamental para a formação de sua personalidade. 
Isso justifica que a educação em saúde nessa fase seja intensificada e eficaz (no sentido de 
atingir os jovens e fazer com que eles captem a idéia que se deseja passar), pois as atitudes 
comportamentais adquiridas na adolescência moldam a identidade do jovem, que pode 
carregá-las para toda a vida (TELES, 1982). Para atingí-los, é fundamental escolher qual 
meio de comunicação deve ser usado, pois prender a atenção de adolescentes é mais com-
plicado que crianças (TELES, 1982). Esses jovens devem se sentir estimulados. 
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As histórias em quadrinhos constituem um mundo de encanto para diversas faixas 
etárias, especialmente para o segmento infanto-juvenil (LISBÔA, 2009). Carvalho (2007) 
diz que junção de desenho com texto em forma seqüencial, é extremamente apelativo 
para o leitor e de fácil leitura. Considerando o seu potencial linguístico, os desenhos em 
quadrinhos oferecem inúmeras possibilidades para o exercício da leitura, contribuindo 
para o desenvolvimento de uma competência fundamental, que, mais do que uma mera 
descodificação, é uma atividade de interação, onde leitor e texto interagem entre si, através 
de um processo de descoberta, tornando-se assim uma tarefa desafiadora, e até mesmo 
lúdica, que envolve uma multiplicidade de gêneros literários, bem como outros meios de 
expressão (LISBÔA, 2009).

A linguagem dos quadrinhos está cada vez mais presente no meio escolar e o uso deste 
recurso como auxiliar na prática pedagógica é uma realidade para educadores de diversas 
áreas (PIZARRO, 2009). A abordagem correta desse recurso junto aos jovens pode ser 
determinante quanto ao estilo de vida a ser por eles adotado. Histórias contadas sequen-
cialmente são formas diretas de transmissão de informação, e ainda que a quadrinização 
seja considerada como veículo de comunicação em massa, e que esse fator implique em 
várias críticas, por conta das ideologias presentes na criação desses materiais, a presença 
de quadrinhos em sala de aula demonstra forte relação existente entre o ambiente escolar 
e o que se apresenta externo a tal ambiente (SILVA, 1984). Rittes (2006) diz que os qua-
drinhos desenvolvem o hábito de leitura, pois estimulam os alunos a aprenderem de uma 
forma lúdica, facilitando a compreensão do texto. 

Por ser uma linguagem próxima à realidade dos alunos e, portanto, ser repleta de signi-
ficado para eles, a presença dos quadrinhos em sala de aula permite apresentá-los a novas 
formas de olhar ciência, mais diferenciadas e até mesmo, bem humoradas (PIZARRO, 
2009). 

Nesse contexto, a finalidade do presente trabalho foi a de avaliar os conhecimentos 
prévios de estudantes do ensino médio sobre hipertensão, buscando desenvolver um ma-
terial didático quadrinizado a partir das informações cedidas por eles. Esse material deve 
estimular a leitura e o interesse do aluno a adquirir mais conhecimentos por meio de 
uma busca por informações mais apuradas. O uso de ‘gibi’ como material educativo visa a 
promoção do conhecimento a respeito dos processos fisiológicos sobre pressão arterial e 
cuidados com hipertensão, contribuindo para o processo de apropriação de conceitos cien-
tíficos (desenvolvendo um processo de conscientização e formação crítica), de modificação 
de atitudes e de comportamentos e de aquisição hábitos de vida mais saudáveis. 
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Objetivos
Em face ao exposto, o objetivo principal deste trabalho foi avaliação do conhecimen-

to prévio de alunos do ensino médio a respeito da hipertensão arterial. A partir de suas 
respostas e dúvidas, foi elaborado um material educativo sobre essa doença, no formato 
de ‘gibi’, contendo informações básicas no que diz respeito às suas causas e conseqüências 
bem como suas formas de prevenção e tratamento, visando esclarecimento e mudança 
comportamental dos alunos. A escolha  em usar o recurso da quadrinização se deu com 
o intuito de incentivá-los ao interesse à leitura, pois além de seu caráter lúdico, os qua-
drinhos utilizam–se de linguagem/vocabulário mais próximo dos jovens, e  despertam o 
interesse pela busca de mais informações a respeito da hipertensão. 

Metodologia
Para a avaliação inicial dos conhecimentos dos alunos do 1º, 2º e 3º ano do ensino mé-

dio de uma escola estadual localizada no município de Botucatu, foi elaborado e aplicado 
um questionário contendo questões de múltipla escolha e questões abertas, sobre o tema 
hipertensão, a fim de identificar qual o nível de conhecimento deles a respeito dessa doen-
ça. Nesse questionário constavam as seguintes perguntas:

- Você sabe o que é pressão arterial?

- Conte o que você sabe?

- Você sabe o que é hipertensão?

- Conhece alguém com hipertensão?

- Dos fatores abaixo, quais podem influir na pressão arterial:

a) maus hábitos alimentares;

b) tabagismo 

c) estresse

d) peso elevado

e) consumo de álcool

f ) sedentarismo

- Você fuma?



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

636
C

ap.3 • Recursos Pedagógicos e Produção de M
ateriais D

idáticos

- Você pratica exercícios regularmente?

- Prefere comida com:

a) bastante sal

b) pouco sal

c) sem sal

- Você acha que aprender sobre hipertensão pode ajudar na prevenção?

- O que você gostaria de saber sobre essa doença?

Devido à política de funcionamento da Escola Estadual Cevila, o questionário foi apli-
cado pelos professores responsáveis pela turma. Não foi possível aplicá-los pessoalmente. 
Foram entregues 90 questionários e todos foram respondidos.

A organização e análise dos dados foi realizada com base em cálculos de estatística 
simples, verificando-se a média, mediana e desvio padrão dos resultados.

Resultados
Os resultados gerados através do questionário foram tabulados e analisados e encon-

tram-se no gráfico da figura 1. 

Figura 1. Porcentagem de respostas afirmativas dos alunos para as perguntas do questionário.

Observando o gráfico, pode-se perceber que menos da metade dos alunos dos três anos 
sabe o que é pressão arterial. A maioria não soube responder a essa pergunta. No entanto, 
mais de 50% conhecem alguém que possui essa doença. Outro fator importante que se 
nota na figura 1 é que a maioria dos alunos sabe que sedentarismo e peso excessivo alteram 
PA, porém não pratica exercício físico regularmente. Em relação ao tabagismo e à ingestão 
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de bebida alcoólica, o conhecimento aumenta conforme o ano escolar em que estão, sem, 
no entanto, representar a maioria dos alunos. O dado mais relevante que pudemos retirar 
desse questionário foi que mais de 80% dos alunos dos três anos acham que aprender mais 
sobre esta temática pode ajudar na prevenção da doença. Eles alegavam que se soubessem 
mais sobre hipertensão, poderiam ajudar seus pais e familiares, e saberiam quais atitudes 
tomar para potencializar o tratamento. Quanto aos dados obtidos a partir da questão ob-
jetiva “Conte o que você sabe sobre pressão arterial”, verificamos dois padrões de respostas: 
15% das respostas obtidas eram “Não sei” e 85% apareceram da seguinte maneira, com sutis 
variações: “É aquela que pode ser alta ou baixa”.

A partir dessas respostas, o escopo da editoração do gibi foi elaborado envolvendo oito 
personagens: Fabinho - consumidor de álcool em grandes quantidades; Álvaro - fumante; 
Gina – uma menina acima do peso e sedentária; Natália - menina da raça negra; Carlos 
- menino com hipertenso na família; o médico e o professor de educação física (figura 2).  
Os personagens foram desenvolvidos através do programa de desenhos em quadrinhos 
Toondoo2, disponível gratuitamente na internet. A história inicia-se durante uma aula de 
educação física, na qual o professor propõe uma avaliação de saúde aos alunos, com auxílio 
de um médico. A aferição da pressão arterial é então realizada e o doutor nota uma ele-
vação da mesma em cinco alunos, conduzindo-os ao seu consultório para descobrirem o 
porquê desse aumento na pressão. Através de diálogos de fácil compreensão e valendo-se 
do uso de ‘gírias’ atuais, amplamente conhecidas pelos jovens, os alunos discutem com o 
médico questões como as causas que levaram ao aumento de suas pressões arteriais, o que 
é e qual o mecanismo dessa doença. Por fim, depois de serem abordados individualmente 
os tópicos gerados pelo gráfico, o médico indica quais as medidas preventivas e de trata-
mento que os alunos irão realizar.

Figura 2. Personagens do gibi

2   http:// www.toondoo.com
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A escolha do cenário da história não foi aleatória. A idéia de escrever sobre jovens alu-
nos durante uma aula de educação física visa uma aproximação com os leitores, uma vez 
que eles ainda vivenciam tal situação. Assim, eles podem se reconhecer em algum persona-
gem ou em algum momento, certo diálogo pode remeter a uma situação já presenciada por 
eles. Como os personagens são jovens da mesma faixa etária que os leitores, a linguagem 
utilizada foi informal, com um vocabulário atual, com gírias e humor, buscando criar uma 
afinidade com o leitor.

Os 500 ‘gibis’ confeccionados foram entregues a todos os alunos participantes do pro-
jeto e distribuídos durante o evento anual “Venha conhecer o IB”, realizado pela UNESP 
– Campus de Botucatu. Além disso, os alunos da Escola Estadual Cevila foram convi-
dados a participar do evento e “discutir” a história em quadrinho gerada a partir de suas 
participações e dúvidas. 

O objetivo do evento “Venha conhecer o IB” é apresentar aos futuros vestibulandos 
e à comunidade científica de modo geral os departamentos que compõem o Instituto 
de Biociências e as atividades desenvolvidas neles. Cada departamento tem um estande 
próprio. Os visitantes são convidados a interagir, conversar, perguntar tudo que desejam 
saber sobre as pesquisas desenvolvidas no IB. No estande da Fisiologia, as informações 
a respeito da hipertensão foram dadas por alunos dos cursos de Biologia, Biomedicina 
e Nutrição da UNESP – Botucatu. Além disso, o ‘gibi’ será disponibilizado no site do 
Instituto de Biociências3. 

Considerações Finais
O material didático quadrinizado pode facilitar a compreensão de um assunto sério 

como a hipertensão, pois traz uma abordagem leve e moderna do assunto (linguagem 
informal), devido ao seu caráter lúdico, associado a uma leitura descompromissada, praze-
rosa. Acreditamos que o conhecimento adquirido pós-leitura seja fixado de maneira mais 
eficaz e definitiva, pois aproximamos a história da realidade vivida pelo leitor. 

Durante o evento “Venha conhecer o IB” pudemos observar que a grande dúvida trazi-
da pelos alunos participantes do projeto e pelos visitantes era o que de fato é hipertensão. 
Apesar de a maioria saber algumas de suas causas, não sabia definir a doença, compro-
vando as respostas obtidas por meio do questionário. Muitos alunos vinham ao estande 
para compartilhar experiências, contar um caso de família, mostrando que essa temática 
despertou interesse por ser tão presente em nossas vidas. 

Após toda uma abordagem realizada pelos alunos do IB, utilizando bonecos e ilustra-
3   Instituto de Biociências – UNESP : www.ibb.unesp.br
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ções que permitissem melhor entendimento do mecanismo da doença, foi ressaltada a 
orientação de que a aferição da pressão arterial deve ser feita anualmente por um profis-
sional da saúde e o ‘gibi’ foi entregue ao ouvinte. 

Agradecimentos: Agradecemos ao “Núcleo de Ensino” da PROGRAD pela conces-
são de bolsas e apoio financeiro.
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Resumo: Este artigo tem o objetivo de relatar e discutir os resultados da apli-
cação de três palestras com conteúdos relacionados à luminescência 
para estudantes de Ensino Médio. A divulgação de temas de pesqui-
sa na forma de palestras é uma proposta de trabalho desenvolvido no 
Núcleo de Ensino da UNESP, Campus de Presidente Prudente. Faz-
-se, assim, a transposição de conteúdos relacionados à luminescência, 
frutos de pesquisa em universidade, para uma linguagem mais acessí-
vel, sem, no entanto comprometer o rigor e a cientificidade do tema, 
com o intuito de produzir material paradidático para contribuir para 
a contextualização e problematização das aulas de Química no Ensino 
Médiono qual se explicita a importância da Química para a sociedade. 
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Os temas de cada palestra foram definidos por sua relação com o fenô-
meno da Luminescência, e as palestras foram então intituladas: Lumi-
nescência e suas Aplicações, Quimiluminescência dentro da Química 
Forense e Terras-raras: Da natureza à sala de aula. Pode-se concluir 
que o material elaborado é adequado para utilização na divulgação da 
Química para o ensino médio, além de trazer grandes benefícios para o 
aluno de graduação envolvido neste tipo de projeto de extensão, tanto 
em termos de experiência didática quanto de aprimoramento do seu 
conhecimento.

Palavras-chave: Material didático. Ensino Médio. Materiais Luminescentes. Química 
Forense. Terras Raras.

Introdução
Um dos grandes desafios do ensino de Química atualmente é encontrar novos cami-

nhos para uma educação mais significativa. A busca de novos recursos visa o aumento de 
interesse do aluno por meio da construção de conhecimentos em sala de aula de forma 
clara e adequada ao nível escolar do estudante. Apesar da contextualização do ensino de 
Química no ensino médio ser amplamente defendida, como a abordagem de temas rela-
cionados à Química presente no cotidiano do aluno1 e de temas relacionados à contribui-
ção da Química para o crescimento tecnológico2, o desenvolvimento de material didático 
que desperte o interesse do aluno ao aprendizado ainda constitui-se um desafio.

Desta forma, é proposta do Núcleo de Ensino da UNESP, Campus de Presidente 
Prudente, a divulgação de temas de pesquisa na forma de palestras3,4 com produção 
de material paradidático. O projeto do referido Núcleo tem como objetivo geral o de-
senvolvimento e adequação (transposição didática) por alunos de Iniciação Científica 
que cursam Licenciatura em Química na FCT-UNESP de temas de pesquisa de cará-
ter científico-tecnológico que envolvam o fenômeno da luminescência. Faz-se, assim, a 
transposição de conteúdos frutos de pesquisa em universidade, por exemplo, luminescên-
cia, para uma linguagem mais acessível, sem, no entanto comprometer o rigor e a cienti-
ficidade do tema, com o objetivo de contribuir para a contextualização e problematização 
das aulas de Química no Ensino Médio e que saliente a importância da Química para a 
sociedade. Este projeto também exerce um papel social de fundamental importância para 
o aprimoramento acadêmico-científico-educacional dos graduandos em Licenciatura em 
Química que dele participam. Um aspecto integrante da formação dos licenciandos é 
aquele que promove a participação destes em atividades que os levem a pensar e rein-
terpretar os conhecimentos químicos à luz das teorias educacionais5. A participação em 
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projetos desta natureza colabora, inclusive, para aprimorar o próprio nível de conheci-
mento na área específica dos licenciandos6. 

Ainda, com a realização das palestras, pretende-se divulgar a Química tanto em relação 
a seu importante papel no desenvolvimento da sociedade como em relação a sua função 
como conhecimento fundamental para o desenvolvimento de uma visão crítica do mundo. 

1 Objetivo
Este artigo tem o objetivo de relatar e discutir os resultados da aplicação de três pa-

lestras com conteúdos relacionados à luminescência para estudantes de Ensino Médio. 
Realizou-se, assim, a transposição de conteúdos relacionados à luminescência, frutos de 
pesquisa em universidade, para uma linguagem mais acessível. Os temas de cada palestra 
foram definidos por sua relação com o fenômeno da Luminescência, e as palestras foram 
então intituladas: Luminescência e suas Aplicações, Quimiluminescência dentro da Quí-
mica Forense e Terras-raras: Da natureza à sala de aula. 

2 Metodologia
Inicialmente, temas que envolvem o fenômeno da Luminescência foram escolhidos 

para serem apresentados aos estudantes do Ensino Médio a fim de permitir aos mesmos 
o conhecimento de bases científicas e/ou processos presentes no cotidiano. Foram então 
definidas três palestras: Luminescência e suas Aplicações, Quimiluminescência dentro da 
Química Forense e Terras-raras: Da natureza à sala de aula. Cada tema passou por etapas 
de elaboração até a formulação e aplicação da palestra, sendo que os dois primeiros tive-
ram todo o processo finalizado e o último está em fase final de produção dos slides.

Definidos os temas, prosseguiu-se às seguintes etapas:

a) a partir de pesquisas bibliográficas foram selecionados conteúdos relacionados a 
cada tema, os quais passaram por transposição didática7 com o objetivo de gerar material 
áudio-visual para compor a palestra. Esse material foi desenvolvido a partir de consulta a 
artigos, livros, jornais, revistas, teses;

b) estudo, pelos alunos palestrantes, dos conceitos e aplicações dos temas abordados;

c) adaptação do material e elaboração de slides ilustrativos, podendo incluir também 
animações e filmes curtos, aproveitando a vantagem da Universidade disponibilizar apare-
lhos multimídia para a projeção nas escolas;

d) apresentação da palestra ao Grupo de Pesquisa. Nesta etapa, a comunidade univer-
sitária também era convidada;
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e) divulgação e agendamento da palestra em escolas de Ensino Médio de Presidente 
Prudente e região;

f ) elaboração de um questionário destinado aos estudantes do Ensino Médio que, após 
assistirem a palestra, poderiam avaliar as apresentações;

g) elaboração de um trabalho escrito, descrevendo e detalhando o material desenvolvi-
do, para utilização como material didático para o ensino médio.

3 Resultados e Discussões

2.1 Palestra: Luminescência e suas aplicações

A partir da metodologia citada anteriormente, a Palestra intitulada Luminescência e suas 
Aplicações8 foi elaborada chegando até a fase de apresentação e análise de questionários 
para estudantes do Ensino Médio. A palestra foi apresentada pela primeira vez a 20 alu-
nos e 4 professores de Ensino Médio do Colégio Hiperação, e a segunda para 26 alunos 
do Ensino Médio da rede pública da E. E. Dom Bosco, ambas de Osvaldo Cruz, cidade 
da região de Presidente Prudente, oeste Paulista. Na Figura 1, estão apresentados alguns 
exemplos dos slides preparados e apresentados durante a palestra. 

Ao término da apresentação da palestra, para avaliação do cumprimento ou não dos 
objetivos do projeto, os estudantes foram inquiridos sobre a qualidade do material e da 
abordagem, sendo solicitadas algumas sugestões por meio de observação direta extensiva, 
tendo um questionário como instrumento de coleta de dados para a análise dos resultados. 
Com relação ao questionário, uma primeira versão foi aplicada na primeira palestra apre-
sentada no Colégio Hiperação. A partir da análise dos questionários, as questões foram 
reformuladas, resultando numa segunda versão. Esta segunda versão de questionário foi 
aplicada após o término da segunda palestra, na escola estadual da rede pública. O Modelo 
destes questionários é apresentado nas Figuras 2(a) e 2(b), respectivamente. 
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Figura 1. Alguns slides elaborados para a apresentação da palestra.

Às respostas reunidas foi aplicada uma metodologia de análise de conteúdo de ordem 
qualitativa, e também semi-quantitativa, fazendo-se uma estimativa da freqüência de cate-
gorias identificadas em cada apresentação9. Na Tabela 1, encontram-se as questões e suas 
respectivas categorias identificadas com a porcentagem de freqüência que elas apareceram.

Segundo a análise dos questionários pode-se observar que os fenômenos e aplicações 
relacionados ao cotidiano do estudante chamaram muito a atenção despertando curiosida-
de, pois apesar de terem informações prévias sobre o assunto, ainda não haviam adquirido 
um conhecimento mais aprofundado e nem estabelecido relações entre o conhecimento 
escolar de Química e seu dia-a-dia. Pode-se verificar também como foi de grande pro-
veito e amadurecimento para as palestrantes a execução deste projeto. Nos questionários, 
relativos à primeira palestra, constavam muitas sugestões para melhorias na forma como 
a apresentação havia sido feita, como por exemplo, “...os alunos universitários que elabora-
ram a palestra no momento de apresentação podiam aperfeiçoar sua oratória.” Já na segunda 
apresentação observou-se pelos questionários alta porcentagem de respostas positivas, tais 
como: “A palestra foi muito bem elaborada e apresentada, e me fez compreender bem sobre os 
assuntos (luminosidade e aplicações)”.
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 (a)

 (b)
Figura 2.  Questionário aplicado (a) no Colégio Hiperação; (b) na E. E. Bosco
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Tabela 1. Questões aplicadas a 26 alunos da E. E. Dom Bosco do 3º ano do ensino 
médio e as categorias encontradas com suas respectivas porcentagens de freqüência de 
aparecimento.

 

A seguir são apresentadas a fundamentação dos temas Quimiluminescência dentro 
da Química Forense e Terras-raras: Da natureza à sala de aula. Além disso, também são 
apresentados os resultados obtidos com a aplicação da palestra de Química Forense. 

2. 2 Palestra: QuimiluminescÊncia dentro da Química Forense

A escolha do tema Quimiluminescência, aplicada na Química Forense foi no sentido 
de potencializar a divulgação da química no Ensino Médio pela sua contextualização a 
partir de um assunto amplamente veiculado nos meios de comunicação. Pretendeu-se 
com este material modificar a visão do aluno quanto ao aprendizado da Química no En-
sino Médio, buscando aplicações práticas relacionadas ao cotidiano e abordando assuntos 
de interesse dos aprendizes para auxiliar a construção de uma visão crítica do mundo que 
o cerca. Assim, é necessário fazer algumas considerações sobre o tema escolhido com 
relação ao seu real significado. A luminescência é a emissão de luz por uma substância 
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quando submetida a algum tipo de estímulo como luz, reação química, radiação ionizan-
te, entre outros. Quando o estímulo é uma reação química, o fenômeno da luminescência 
é comumente denominado de quimiluminescência. O primeiro composto sintético orgâ-
nico a apresentar reação quimiluminescente foi a lofina ou 2,4,5-trifenilimidazol, onde 
observou-se que não emitia luz quando aquecido na presença de O2. Desta forma, o ter-
mo quimiluminescência, referente à reação de auto-oxidação de uma substância, passou 
a distinguir a incandescência da luminescência. Uma definição mais geral do fenômeno 
diz que a quimiluminescência é a produção de radiação luminosa eletromagnética (in-
clusive UV e IV) por uma reação química com a evolução de pouco ou nenhum calor. 
Normalmente é gerado um produto de característica molecular em um estado altamente 
energizado. A primeira reação quimiluminescente bem caracterizada com relação a seu 
mecanismo foi a oxidação de luminol com peróxido de hidrogênio em meio básico, des-
crita por H. O. Albrecht em 1928. Atualmente, o luminol, por sua vez, é uma substância 
largamente utilizada em várias áreas, dentre elas, a Química Forense, tornando-se então 
uma substância de destaque no cenário mundial10. 

Com relação ao tema escolhido para contextualização, e baseado nas informações 
adquiridas com o levantamento realizado, pôde-se gerar o material tendo como foco 
principal a reação quimiluminescente mais utilizada em aplicações analíticas desde os 
anos 60, que é a da oxidação de 5-amino-2,3-dihidroftalazina-l,4-diona (luminol). Este 
é um tema versátil, o qual pôde passar por transposição didática para serem elaborados 
slides para a sua apresentação ao público alvo com uma linguagem mais acessível. Um 
dos conceitos enfatizados na palestra é a síntese do luminol. Em termos da aplicação 
do luminol dentro da Química Forense, na palestra são também abordados conceitos 
relativos à área, ou seja, procedimentos em uma investigação criminal, métodos de pe-
rícia no local do crime, até mencionar o papel do luminol e sua função em detectar ou 
não vestígios de sangue no local, mesmo que tenha sido feito limpeza com produtos 
químicos11. O efeito da luminescência ocorre a partir da quebra da molécula do lumi-
nol, sendo que essa reação é uma reação de oxidação, onde este reagente perde átomos 
de nitrogênio e hidrogênio e adquire átomos de oxigênio, resultando num composto 
chamado 3-aminoftalato. A reação de o 3-aminoftalato ocorre em um estado de ener-
gia mais elevado, pois os elétrons dos átomos de oxigênio são empurrados para orbitais 
elevados. Os elétrons retornam rapidamente para um nível de energia menor, emitindo 
a energia extra em forma de um fóton de luz. O luminol é apenas um passo no processo 
de investigação, porém revela informações valiosas à investigação como, por exemplo, 
determinar a arma utilizada e onde ocorreu o ataque, ou seja, ajuda a determinar a cena 
do crime12. Um exemplo atual sobre o uso do luminol foi ao caso da menina Isabela 
Nardoni, onde os peritos descobriram vestígios de sangue no carro do casal assim como 
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vários vestígios no apartamento, isso ajudou na reconstituição da cena do crime e na 
solução do mesmo.

Baseado, então, no banco de dados construído, a palestra de divulgação foi montada 
abordando os tópicos: a motivação do estudo da Química; introdução aos tipos de lumi-
nescência; lembrando conceitos de Química Geral; introdução a Quimiluminescência e 
Química Forense; explicação de como e porque ocorre a reação de Quimiluminescência 
no luminol.

A seguir, Figura 3, tem-se o exemplo de alguns slides preparados os quais são apresen-
tados na referida palestra intitulada “Quimiluminescência dentro da Química Forense”. 
Ela foi apresentada a 45 alunos do 3º ano do Ensino Médio da escola E. E. Osvaldo 
Martins rede pública estadual de Osvaldo Cruz, cidade da região de Presidente Prudente, 
oeste Paulista. Ao término da apresentação da palestra, para avaliação do cumprimento 
ou não dos objetivos do projeto, foi solicitado responderem um questionário adaptado a 
partir da segunda versão anteriormente citada na parte da Palestra Luminescência e suas 
Aplicações. Aos questionários por eles respondidos também foi aplicada uma metodologia 
de análise de conteúdo de ordem qualitativa4 e também semi-quantitativa. 

 
Figura 3. Exemplo de slides preparados para apresentação do tema na forma de palestra na escola.

As respostas referentes a cada questão relativa ao questionário aplicado foram classi-
ficadas em categorias, avaliando-se a porcentagem de freqüência com que cada uma se 
manifestou. Na Tabela 2 estão as questões aplicadas e as categorias encontradas, com suas 
respectivas porcentagens de freqüência de aparecimento.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

650
C

ap.3 • Recursos Pedagógicos e Produção de M
ateriais D

idáticos

Tabela 2. Questões aplicadas a 45 alunos do 3º ano do ensino médio e as categorias 
encontradas com suas respectivas porcentagens de freqüência de aparecimento.

 

Analisando a freqüência das respostas, é possível verificar que a utilização dos recursos 
visuais, principalmente filmes e vídeos, são estratégias adequadas para tornar o assunto 
mais atrativo e ao mesmo tempo facilitar a assimilação de conceitos. Assim é interessante 
fazer uso destes recursos quando estiverem disponíveis. A escolha de um tema atual e que 
desperte a curiosidade também deve ser considerado fundamental para o sucesso da con-
textualização. Apesar da maioria dos alunos dizer que possuía conhecimento prévio sobre 
o assunto, este não se tornou menos interessante, já que houve um aprofundamento do 
mesmo e isso foi comentado como ponto positivo. A Química no cotidiano então foi um 
tópico relevante e que chamou a atenção da maioria, sendo que a palestra contribuiu para 
uma compreensão mais dinâmica e abrangente dos temas expostos. As categorias encon-
tradas para a questão 5 corroboram com esta observação e sugerem que a palestra teve uma 
aceitação boa, despertando o interesse para outras apresentações, já que foi considerado 
que é uma forma de exposição de fácil entendimento e assimilação. Como nesta popula-
ção avaliada a maioria pretende cursar a Universidade, mesmo que a palestra não tenha 
mudado sua opinião ou mesmo influenciado, a resposta positiva quanto ao método de di-
vulgação indica que é o caminho para levar ao aluno temas atuais, relacionados à Química, 
demonstrando a importância do conhecimento e do saber na vida cotidiana do indivíduo. 
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2.3 Palestra: Terras raras: Da natureza à sala de aula.

O estudo da tabela periódica, dos elementos químicos, das propriedades periódicas são 
temas presentes no Ensino de Química para alunos do Ensino Médio. Entretanto, sempre 
os professores trabalham com elementos muito conhecidos tais como: o cálcio, o magné-
sio, o potássio, o ferro, o enxofre, o cloro e, por vezes, não conhecem aplicações para outros 
elementos como aqueles que estão no bloco f, onde se encontram os elementos terras raras, 
que é um termo que abrange todos os elementos lantanídeos mais o escândio e o ítrio, 
Figura 413,14,15. É importante frisar que, tal denominação, apesar de muito utilizada, é 
imprópria, pois tais elementos foram descobertos na forma de óxidos que visualmente 
assemelham-se com terras. Ademais, o termo “raras” também não reflete a realidade visto 
que os elementos como o túlio e o lutécio, que são terras raras, são mais abundantes que a 
prata e o bismuto. 

A química das terras raras é iônica devido ao grande tamanho de seus cátions trivalen-
tes. O ítrio também pode ser classificado como um elemento terra rara, pois tem raio atô-
mico e raio iônico próximo aos elementos térbio e disprósio. Já o escândio tem raio iônico 
menor que as demais terras raras, mas mesmo assim pode ser considerado como tal, pois 
exibe propriedades com características intermediárias entre o alumínio e os lantanídeos. 
Quanto aos estados de oxidação, os elementos terras raras apresentam o (+II), o (+III) e 
o (+IV); e são elementos que apresentam potenciais de ionização relativamente baixos. 
Quanto à coloração, os íons dos elementos lantanídeos são coloridos devido às transições 
eletrônicas do tipo f-f. Outro importante destaque no comportamento espectroscópico 
das terras raras é a existência da luminescência em certos íons, especialmente európio e 
ítrio, quando são utilizados como íons ativadores em óxidos, silicatos e outros luminóforos. 
Esta característica então levou a estimular a produção de material didático já que o tema 
central das palestras desenvolvidas neste projeto é a Luminescência.

 
Figura 4. Tabela periódica com os elementos terras raras em destaque. 
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É interessante destacar que os elementos terras raras estão presentes no cotidiano dos 
alunos assim como os demais elementos; algumas aplicações são: metalúrgicas, catalíticas, 
cerâmicas, vidros, imãs permanentes, luminóforos, energia nuclear, sensores de oxigênio, 
sistemas de células de memória, em jóias, na medicina, em sistemas de energia solar, em 
microondas, em “lasers” químicos, em refrigeradores, feixes microscópicos, fibras óticas, na 
área agrícola, inclusive, na indústria têxtil entre outras16. 

Enquanto catalisadores, os elementos terras raras atuam melhorando as propriedades 
de alguns materiais cerâmicos, como a seletividade e a estabilidade térmica. Uma das 
aplicações mais interessantes, na indústria de vidro, está a síntese de lentes oftálmicas 
especiais, tendo o cério como dopante, para ser utilizadas sob exposição solar, pois o cério 
pode absorver a radiação ultravioleta, que apresenta riscos à saúde. Outro detalhe interes-
sante é que se pode utilizar uma mistura de európio e cério para realizar a fabricação de 
óculos escuros de altíssima qualidade. Outra importante aplicação do uso de terras raras é 
como imãs, que são usados em tubos de microondas, memórias de computador, microfo-
nes, relógios, entre outras17. Entretanto, as aplicações, que são foco do grupo de pesquisa, 
ao qual este trabalho está vinculado, são os materiais luminescentes, que são compostos, 
geralmente, por uma matriz e um íon ativador. É importante frisar que para que ocorra lu-
minescência, é imprescindível, que a emissão da radiação eletromagnética, esteja em com-
primentos de onda do espectro visível. As terras raras podem, inclusive, serem utilizadas 
na fabricação de lasers. Em relação às aplicações biológicas em imunologia, cabe lembrar 
que os compostos de elementos terras raras podem ser utilizados para o diagnóstico de 
muitas doenças e são feitos por meio de técnicas citoquímicas. Além disso, em imunologia, 
que se baseia na reação antígeno-anticorpo, esta técnica pode ser utilizada para pesquisar 
diversos componentes celulares. Na Figura 5 têm-se alguns exemplos de dispositivos cuja 
composição envolve elementos terras raras. 

 
Figura 5. Aplicações que serão apresentadas na palestra



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
E

lab
o

ração
 e A

d
ap

tação
 d

e M
aterial d

e D
ivulg

ação
...

653

Com relação ao investimento na área, o Jornal da Ciência18 apontou que o consumo 
anual de terras raras passa da faixa de 70 mil toneladas e os investimentos são altos, che-
gando até a faixa de 2 bilhões por ano. Ademais, continuamente, tem-se investido em 
muito em tecnologias com terras raras e nanotecnologias nos últimos anos. Sendo assim, 
o crescente investimento feito na área é uma das justificativas em realizar a divulgação 
deste conteúdo na forma de palestra junto ao ambiente escolar com subseqüente elabora-
ção de um material paradidático. No entanto, deve-se enfatizar que ao contrário das duas 
Palestras discutidas anteriormente, a atual fase relativa a esta Palestra em especial, está em 
processo de elaboração dos slides. 

Paralelamente ao trabalho em desenvolvimento para produção da Palestra sobre Ter-
ras Raras, em 2009 foi efetuado um levantamento bibliográfico a fim de verificar se os 
livros do Ensino Médio em Química abordavam o assunto19,20. Os livros analisados não 
contemplam todos os que foram aprovados pelo Programa Nacional do Livro do Ensino 
Médio21 (MEC – Ministério da Educação) no processo de seleção de livros didáticos 
de Química22; apenas em dois livros da lista, foi possível realizar a análise. Nos livros do 
Ensino Superior foi constatado que o tema não é abordado no material selecionado. Com 
este resultado, um questionamento surge: se o tema não é abordado, será que é adequado 
para a prática pedagógica? A resposta é sim. Alguns exemplos, com base na Proposta 
Curricular do Estado de São Paulo sugerem que isto pode ser feito na 1ª série do Ensino 
Médio, quando se aborda a questão da Tabela Periódica e na 2ª série do Ensino Médio 
quando se estuda o tema radioatividade a fim de contextualizar o conteúdo.

Dos livros analisados o conteúdo “terras-raras” foi encontrado em apenas dois livros do 
Ensino Médio, sendo um deles aprovado pelo MEC e o outro não. A forma de aborda-
gem do livro Completamente Química: Química Geral da autora Martha Reis foi apresentar 
as aplicações dos lantanídeos em forma de tabela, relacionando com as propriedades de 
alguns materiais. Outro livro, intitulado Química e Sociedade apenas citou os elementos 
fazendo algumas referências históricas e alguns detalhes referentes à pertinência do termo 
“terras raras”. Na Figura 6 estão alguns livros do Ensino Médio analisados onde não se 
observou a presença do conteúdo acerca das terras-raras e na Figura 7 alguns livros do 
Ensino Superior que não abordam o tema.

 
Figura 6. Livros do Ensino Médio não aprovados pelo MEC que não abordam o tema.
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Figura 7. Livros do Ensino Superior de Química Geral que não abordam o tema.

Foi possível observar com o levantamento bibliográfico realizado que o tema terras 
raras é pouco abordado nos livros didáticos, sejam estes de Ensino Médio ou Ensino Su-
perior, segundo as obras analisadas. Entretanto, motiva os pesquisadores a continuar estu-
dando formas alternativas de ensinar a Ciência Química aos estudantes para que possam 
perceber a Química como um corpo de conhecimentos construído a todo instante a fim 
de proporcionar melhor qualidade de vida à população23.

3 Implicações para a formação de professores
No processo de formação de professores entende-se que são competências fundamen-

tais: respeitar as identidades e diferenças; procurar relacionar pensamentos, idéias e con-
ceitos; adquirir, avaliar e construir conhecimentos; entender os princípios das tecnologias 
e suas relações24. E, enquanto professor existe a defesa do aprender a aprender que se faz 
presente em todo o processo de formação inicial e continuada de professores, não só de 
Química, mas de todas as áreas do conhecimento. Nestas instâncias, percebe-se o quão 
importante é realizar um trabalho desta natureza, pois permite que os alunos do curso de 
licenciatura em Química, desenvolvam habilidades e competências extremamente impor-
tantes ao ato pedagógico e que são essenciais ao processo de formação de professores25,26.

Vale à pena ressaltar que no que se refere às Palestras já ministradas, ou seja, Lumines-
cência e Suas Aplicações e Quimiluminescência dentro da Química Forense, se observou grande 
aproveitamento para a formação pedagógica dos alunos e constatou-se que estes temas, 
quando apresentados aos estudantes do Ensino Médio, tiveram grande aceitação e inte-
resse do público-alvo, o que foi evidenciado pelas respostas registradas nos questionários. 
Tal fato reforça a relevância da escolha dos elementos terras-raras como novo conteúdo a 
ser apresentado na forma de palestras, já que estes elementos, entre outras aplicações, são 
largamente utilizados na composição de materiais em dispositivos ópticos, eletrônicos, e 
de tecnologia de ponta em geral, ou seja, de grande interesse atualmente. Espera-se com 
este trabalho então contribuir com a educação no ensino de Química no Brasil, permi-
tindo aos futuros professores compreender que outros conteúdos podem ser trabalhados 
em sala de aula sem com isto desvirtuar os escopos principais da Proposta Curricular do 
Estado de São Paulo.
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4 Conclusões
O fenômeno da luminescência - a reação quimiluminescente do luminol - em sis-

temas naturais ou dispositivos desenvolvidos pelo homem assim como a aplicação de 
elementos terras raras, quando da sua utilização como tema de divulgação da Química 
no Ensino Médio, proporcionam uma abordagem diferenciada e tornam mais clara ao 
estudante do Ensino Médio a importância do estudo da Química como meio de conhe-
cer assuntos tão atuais. 

A análise dos questionários aplicados para as duas primeiras palestras indica que as 
mesmas atingiram os objetivos propostos do projeto, ou seja, a divulgação da Química de 
uma forma contextualizada para facilitar o entendimento e despertar o interesse do aluno 
para a assimilação de conceitos relacionados.

Pode-se concluir que o material elaborado, com relação aos três temas propostos, é 
adequado para utilização na divulgação da Química no Ensino Médio, além de trazer be-
nefícios para o aluno de graduação envolvido neste tipo de projeto de extensão, tanto em 
termos de experiência didática quanto de aprimoramento do seu conhecimento. 
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Histórias em Quadrinhos Como Instrumento de 

Aprendizem no Ensino de Física Moderna
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João Ricardo Neves da Silva, Alex Lino.

Licenciatura em Física. Faculdade de Ciências e Tecnologia – 

UNESP Campus de Presidente Prudente

Resumo: O trabalho apresenta o material paradidático elaborado com o objeti-
vo de difundir os conceitos da Física Moderna e Contemporânea de 
forma diferenciada. Para verificar a qualidade do material utilizamos 
uma apresentação de slides e um questionário respondido pelos alunos 
ao término da apresentação. Optamos pelo formato de Histórias em 
Quadrinhos, por ser um formato popular e de cunho humorístico, de 
grande aceitação entre os leitores. A apresentação em forma lúdica e 
linguagem simples, quando possível, aliada ao conteúdo, podem ser 
de grande ajuda no ensino da física, pois ajuda a romper com o pre-
conceito de que a Física é difícil de se entender. Após a análise, dos 
dados, concluímos que as concepções dos alunos sobre modelos atômi-
cos e constituição do átomo são muitas vezes equivocada, justificando 
assim a necessidade da utilização de materiais alternativos para um 
melhor esclarecimento, como por exemplo as histórias em quadrinhos. 
Inferimos também, que o material serviu ao seu papel de difusor de 
conhecimento, no caso a Física Moderna, e contribuiu para mudar as 
concepções dos alunos sobre as dificuldades de se aprender física.

Palavras-chave: Física Moderna; Ensino de Física; Difusão do conhecimento.

Introdução
O Grupo de Professores de Física Moderna (GPFM) foi criado no ano de 2002 numa 

colaboração entre professores da Rede Estadual e Particular de Ensino da região de Pre-
sidente Prudente e professores universitários da FCT-UNESP, Campus de Presidente 
Prudente, com o objetivo de estudar especificamente tópicos de FMC e suas formas de 
aplicação no Ensino Médio. Os professores participantes do grupo manifestaram um in-
teresse voluntário na formação do mesmo, pois se sentiam ainda defasados com relação 
aos conhecimentos teóricos de FMC.
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Atualmente o GPFM conta com a participação de professores de EM, professores 
universitários, alunos de graduação em Física e de Pós-Graduação em Educação para a 
Ciência e alunos do EM que manifestaram interesse e foram levados pelos professores 
participantes. As atividades do grupo estão sendo estudadas por estes alunos de Pós-Gra-
duação e os estudantes de graduação têm desenvolvido pesquisa em sala de aula buscando 
sanar os problemas postos pelos professores quando relatam suas experiências com FMC. 
Dentre estes trabalhos, esta atividade foi desenvolvida no intento de contribuir para uma 
metodologia de trabalho voltada à análise de conteúdos conceituais de FMC (NEVES da 
SILVA, 2010).

Dentre as tarefas do GPFM podemos citar o estudo e novas abordagens a temas da 
FMC e diferentes ferramentas para o ensino de FMC em sala de aula. Os alunos esco-
lhem o tema que proposto ao grupo, o grupo se organiza e se inicia a pesquisa tanto de 
aspectos metodológicos como de conteúdos, nos livros didáticos e na internet. Um dos 
temas escolhido foi os modelos atômicos e a constituição do átomo e como ferramenta a 
utilização de Histórias em quadrinhos.   

Podemos dizer que toda ferramenta e metodologia é válida se desperta o interesse 
pela física em sala de aula. Muitos pesquisadores em Ensino de Física propõem o uso de 
experimentos, material de revistas científicas, uso da tecnologia da informação, etc. para 
reverter o atual quadro que mostra uma apatia dos alunos, em geral, sobre temas da física.  

Segundo Testoni (2004) “As Histórias em Quadrinhos vêm, há mais de um século, 
influenciando e divertindo gerações e gerações. O formato obrigatoriamente popular e de 
fácil leitura sobre o qual é confeccionado um Quadrinho transforma esta forma de arte 
em um objeto de agradável leitura e lazer”.  O mesmo autor comenta que o mercado das 
HQ gera, anualmente, cifras milionárias, podendo ser de fácil visualização a influência e 
alcance que este tipo de comunicação de massa possui com seus leitores. Estas colocações 
nos permitem justificar  o uso deste instrumento junto com aspectos científicos do tema 
proposto, para o ensino da Física. 

O trabalho foi desenvolvido para contribuir com as novas tendências em Ensino de 
Física com referência a aspectos de inovação do material didático, como apontado nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN, (BRASIL, 2002) no qual alguns tópicos da 
FMC foram inseridos. Estes conteúdos muitas vezes são desconhecidos pelos professores 
devido à formação deles e falta de tempo para capacitação; a maioria leciona entre 40 e 
60 horas por semana. O objetivo foi elaborar um material diferenciado para a inclusão de 
temas da FMC de forma agradável e motivadora. Segundo Ostermann (2004) estas novas 
tendências são visíveis pois 
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“Vê-se, portanto, que também do ponto de vista da nova legislação, há 

uma tendência de promover a renovação curricular, buscando no co-

nhecimento científico recente subsídios para o aluno entender o mundo 

criado pelo homem atual”. (OSTERMANN, 2004).

Uma outra colocação da autora aponta para a elaboração de novos materiais

[...] existe uma tendência nacional e internacional de atualização dos 

currículos de Física no ensino médio e muitas justificativas para tal. No 

entanto, ainda é reduzido o número de trabalhos publicados que encaram 

a problemática sob a ótica do ensino e, mais ainda, os que buscam colocar, 

em sala de aula, propostas de atualização. (OSTERMANN, 2004).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) também apontam para uma abordagem 
diferenciada da Física:

Passar a tratar a Física como parte da cultura contemporânea abre, sem 

dúvida, uma interface muito expressiva do conhecimento em Física com 

a vida social, seja através da visita a museus, planetários, exposições, cen-

tros de ciência, seja através de um olhar mais atento a produções literá-

rias, peças de teatro, letras de música e performances musicais. (BRASIL, 

2002, P.39).

As justificativas apresentadas nos levam a refletir sobre a proposta de utilização das 
Histórias em Quadrinhos (HQ) para serem usadas como linguagem acessível para facili-
tar o tratamento e aceitação da Física Moderna no Ensino Médio.

Fundamentação Teorica

Sobre as Histórias em Quadrinhos

A História em Quadrinhos é classificada como um sistema narrativo formado por dois 
códigos gráficos: a imagem obtida pelo desenho e a linguagem escrita dos balões e des-
crições. Estes atuam em uma relação de complementaridade no contexto da HQ, sendo 
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que o elemento lingüístico escrito possui um amplo poder de representação no campo dos 
conceitos universais, enquanto que elemento imaginário busca a representação dos objetos 
físicos, seus movimentos e sucessões (Testoni, 2000, Testoni, 2004) 

O texto dos balões dos Quadrinhos indicam aquilo que a imagem não mostra, acres-
centando elementos temporais e espaciais ao contexto. Já a imagem, fixa e sem palavras, 
busca fornecer a sequência de eventos da história, a visualização do som e a representação 
da vida psicológica das personagens. As características acima descritas, unidas de forma 
coerente, transformam um texto e imagem, independentemente estáticos, em um sistema 
dinâmico e representativo da realidade (Quella-Guyot, 1994).

Uma forma de utilizar as HQ na sala de aula implica na escolha dos textos, da informa-
ção e da situação na sala de aula, ou seja, a mensagem para ser bem transmitida deve levar 
em conta estes parâmetros para sua eficácia. 

Também as colocações de Silva (2009) nos levam a justificar nossa escolha::

É a arte de contar uma história por meio de seqüências de imagens, dese-

nhos ou figuras impressos. Os diálogos entre os personagens, seus medos e 

inseguranças, suas vitórias e derrotas, enganos e acertos, seus pensamentos 

e a narração do próprio personagem, aparecem sob a forma de legendas 

ou dentro de espaços irregulares delimitados, que são chamados de balões. 

As histórias em quadrinhos ou tiras humorísticas são um meio artístico 

e de comunicação, que unem a literatura à imagem, compondo assim, 

uma outra forma de comunicação e expressão. (Silva, 2009).

Sobre a relação conhecimento – professor – aluno 

O grupo que estuda, faz muito tempo, a inserção da FMC no Ensino Médio é coorde-
nado pelo Professor Marco Antonio Moreira do Instituto de Física da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul.  O grupo tem como principal referencial o pesquisador David 
Paul Ausubel, linha da aprendizagem significativa, que relaciona conhecimentos prévios 
com novos conhecimentos, ou seja, o processo de ensino só tem relevância para o aluno 
se faz algum sentido para ele: a informação deve interagir com os conceitos relevantes já 
existentes na estrutura do aluno. 

Segundo Moreira (1999) a aprendizagem significativa é um processo por meio do qual 
uma nova informação relaciona-se, de maneira substantiva (não-literal) e não-arbitrária, 
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a um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. A relação da nova in-
formação na estrutura de conhecimento do individuo acontece por meio de uma legação 
com um conhecimento relevante já existente, chamado de conceito subsunçor, que seria 
uma espécie de ancora, pois tem a função de resgatar (assimilar) o novo conhecimento. 

Mas como fazer esta ligação de forma a que o aluno de disponha a obter os novos co-
nhecimentos? Acreditamos que levando ao aluno o conteúdo de FMC de modo agradável 
e diferenciado, para que a aprendizagem seja mais satisfatória poderíamos ter uma melhor 
interação e um conhecimento adquirido pelo aluno de forma mais prazerosa. A presença 
do humor aliado ao prazer da leitura que apresenta imagem e texto vem de encontro com 
o indicado no PCN:

A estética da sensibilidade realiza um esforço permanente para devolver 

ao âmbito o trabalho e da produção a criação e a beleza, daí banidas pela 

moralidade industrial taylorista. Por esta razão, procura não limitar o 

lúdico a espaços e tempos exclusivos, mas integrar diversão, alegria e senso 

de humor a dimensões de vida muitas vezes consideradas afetivamente 

austeras, como a escola, o trabalho, os deveres, a rotina cotidiana. Mas a 

estética da sensibilidade quer também educar pessoas que saibam trans-

formar o uso do tempo livre num exercício produtivo porque criador. E 

que aprendam a fazer do prazer, do entretenimento, da sexualidade, um 

exercício de liberdade responsável. (BRASIL, 2000, P.63).

O material paradidático que foi apresentado aos alunos era uma história sobre o átomo, 
os personagens interagem de forma a responder as questões colocadas por um deles. O 
objetivo principal é verificar como se dá o aprendizado utilizando este material didático 
nos moldes de histórias em quadrinho sobre Física Moderna.

Metodologia
O HQ Phisyké – Física Moderna em Quadrinhos está estruturado em uma história de 

fundo, com quatro personagens principais, onde se mostra uma relação de superação por 
meio dos estudos e estimulo para tal. O nome Phisyké foi escolhido por significar natureza 
em grego, que acabou nomeando a disciplina Física. 

Inicialmente a história apresenta um panorama geral dos modelos atômicos e se de-
senvolve de forma mais densa que o restante do HQ Phisyké, e há o interesse, por parte 
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dos personagens, de relacionar o tema com a vida deles, que é um ponto importante para 
motivar os alunos, uma vez que relacionar o conteúdo com o cotidiano do aluno pode 
gerar maior interesse.

Na seqüência, os temas da FMC, são apresentados basicamente como sendo tirinhas 
humorísticas seguidas de explicações dos conteúdos envolvidos.

Para elaboração das explicações optou-se pela pesquisa em livros e sites confiáveis com 
linguagem mais acessíveis e consequentemente reestruturação do texto pesquisado, bus-
cando assim ser um material mais agradável e de melhor entendimento. 

A figura a seguir é uma das tirinhas que fazem parte do HQ Phisyké. Para confecção grá-
fica do HQ, foram utilizados os programas, Coreo Draw 12 juntamente com A.A.A. Logo. 

Buscando obter aspectos favoráveis do formato apresentado e suas viabilidades para 
se ensinar Física M oderna, utilizamos um questionário, direcionado à busca de respostas 
amplas que possam gerar visões que expressem as vantagens do livro paradidático em 
questão. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa os dados serão analisados e interpretados 
levando em conta três atividades iterativas e contínuas propostas por Miles e Huberman 
(1984):

- Redução dos dados - processo contínuo de seleção, simplificação, abstração e trans-
formação dos dados originais provenientes das observações de campo. Na verdade a 
redução dos dados já se inicia antes da coleta de dados propriamente dita;

- Apresentação dos dados - organização dos dados de tal forma que o pesquisador 
consiga tomar decisões e tirar conclusões a partir dos dados (textos narrativos, ma-
trizes, gráficos, esquemas etc.);

- Delineamento e verificação da conclusão - identificação de padrões, possíveis ex-
plicações, configurações e fluxos de causa e efeito, seguida de verificação, retornando 
às anotações de campo e à literatura, ou ainda replicando o achado em outro con-
junto de dados”. (Miles & Huberman, 1984).
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Para tanto, elaborou-se o seguinte questionário:

1. Para você o que é Física Moderna?

2. O que conhece sobre Física Moderna?

3. Física Moderna desperta seu interesse?

A pesquisa contou com a presença de vinte e sete alunos do terceiro ano do Ensino 
Médio de uma escola pública, e a obtenção de dados, que apontariam os resultados em 
torno do material, foram divididos em duas etapas. A primeira consistiu na leitura do 
material em grupo de alunos e a seguir a resposta a um questionário elaborado no sentido 
de colher as primeiras impressões sobre a interação com o texto. As falas dos alunos e os 
debates provocados pela leitura e discussão do material foram gravadas em áudio e vídeo 
para posterior análise. Contamos também com as respostas dos questionários aqui apre-
sentados para uma comparação com as situações descritas.

Após a leitura do discurso de cada aluno as respostas foram desfragmentadas e agru-
padas por características semelhantes. Este processo faz parte da metodologia de análise 
de textos conhecida como Análise Textual Discursiva (Moraes, 2003). Este processo é 
característico da unitarização, que segundo Moraes: 

[...] processo de desmontagem ou desintegração dos textos, destacando seus 

elementos constituintes. Implica colocar o foco nos detalhes e nas partes 

componentes, um processo de divisão que toda análise implica. Com essa 

fragmentação ou desconstrução dos textos, pretende-se conseguir perceber 

os sentidos dos textos em diferentes limites de seus pormenores, ainda que 

compreendendo que um limite final e absoluto nunca é atingido (MO-

RAES, 2003, apud FARIA, 2009).

Com este trabalho, poderemos inferir as influencias do método aplicado em sala de 
aula, a partir das unidades encontradas.

5. Resultados e Discussões
As filmagens foram realizadas por meio dos alunos bolsistas do programa Núcleos de 

Ensino, que estiveram ativamente em cada grupo de alunos participando das discussões 
e orientando os alunos com relação aos aspectos conceituais em cada quadrinho. A se-
guir apresentamos alguns trechos de conversas entre alunos que podem ser interpretados 
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como uma boa interpretação das histórias dos quadrinhos, apontando seu potencial para 
o ensino. Todo o processo de análise é pautado na ATD, na qual as falas representam 
unidades de significado que podem ser agrupadas em forma de categorias representativas 
do que se quer dizer sobre um contexto. Assim, temos os seguintes exemplos de unidades 
presentes em uma categoria nomeada de “compreensão teórica das interações em um 
poço de potencial”.

“Ela não pode passar por aqui porque tem essa barreira invisível.”

“Aqui ela para, porque acabou a “força” dela”.

“Ela fica fraca de energia quando está passando aqui.”

Todas essas três falas representam a conversa de um grupo de alunos sobre uma situa-
ção em que uma das partículas elementares representadas nos quadrinhos tentam atraves-
sar uma barreira de potencial, sendo impedida por uma diferença de potencial. Apesar dos 
termos “força” e “fraca de energia” apresentarem equívocos, os alunos consegue, a partir do 
debate de uma situação da história, compreender que algo que se relaciona com a diferen-
ça de energia impedem as partículas de deixarem um poço de potencial.

Podemos ainda demonstrar as interações entre os alunos na categoria “provocação de 
duvidas sobre a origem do decaimento radioativo”, na qual os alunos expressam de ma-
neira interessante suas duvidas a respeito do processo como ocorre um decaimento de 
partículas.

“Ela cai, a partícula, mas daí sai uma coisa dela”.

“Ela vira outra “coisa” porque saiu um pedaço dela, ela fica menorzinha”.

“Agora ela sai com essa partícula alfa aqui e vira duas”

É interessante observar como uma fala complementa a outra no sentido de promover 
um debate em direção a uma conclusão mais próxima da aceita cientificamente. Parece 
aqui que os alunos, por meio da interação com o quadrinho, podem chegar às conclusões 
conceituais desde que bem mediadas pelo professor e ainda assim há um potencial bastan-
te grande para a incitação de um debate pelos alunos.

Aqui são apresentados apenas três exemplos de categorias, das mais de 20 coletadas, 
mas expressam como foram conduzidas as análises e principalmente como o potencial 
para o ensino de física dessas histórias em quadrinhos criadas pelo grupo foi atestado.
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Análise da questão 1: 

Na primeira questão, buscando averiguar junto dos alunos o que pensam ser Física 
Moderna, apontando assim níveis de conhecimento e verificando necessidades para a 
transmissão destes conteúdos. 

A maioria dos alunos respondeu que Física Moderna seria a Física da atualidade, a 
nova Física, a Física de agora e do futuro. Uma forma de pensar de quatorze dos alunos, 
exemplificados destas formas: 

“É o estudo da Física de modo diferente, mas não deixando suas bases e seus objetivos”.

“Física Moderna é uma forma de ver a Física em uma forma Moderna, avançada”.

“A Física Moderna é aquela que nos mostra com clareza os caminhos dela, suas idéias 
e os conhecimentos atuais. É a junção teórica de alguns Físicos”.

“Para mim Física Moderna é o estudo das descobertas mais recentes que foram com-
provadas e aprimoradas pelos grandes Físicos e cientistas”.

Uma das pretensões deste trabalho é levar ao aluno uma visão de construção cientifica, 
ou seja, mostrar que os conteúdos que professores abordam na sala de aula é desenvolvido 
basicamente por grupos de pesquisas, pelo qual o tema não é fruto de uma única mente 
“brilhante”, mostrando que com estudo e dedicação pode-se aprender. Um exemplo seria: 
“A Física Moderna é a junção de teorias de muitos Físicos para tornar o conhecimento já 
conhecido em mais modernos e desenvolvidos para facilitar a vida para a população”.

Outra parte das respostas, relatadas por quatro alunos, relacionaram a FMC com a 
tecnologia mais avançada, que vemos nos exemplos:

“É o que a gente vive hoje, com essas tecnologias avançadas”.

“FMC podemos resumir em, o avanço da tecnologia”.

“Com o avanço da tecnologia ajuda a entender mais profundamente questão sem res-
postas. Ajuda a expandir nossos conhecimentos, até mesmo sobre a Física e sua moderni-
dade, seus avanços e algumas curiosidades”.

Outro argumento para dissertar sobre FMC foi relacioná-la ao cotidiano, mesmo sem 
saber onde estaria e compreender precisamente o que da FMC estaria em seu dia-a-dia, 
esta percepção foi relatada por quatro alunos que apontaram esta resposta e está exempli-
ficada desta forma:



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

668
C

ap.3 • Recursos Pedagógicos e Produção de M
ateriais D

idáticos

“Física é o que está presente em nosso dia-a-dia, mas na maioria das vezes não sabemos 
o seu significado. E com o grande avanço da tecnologia ela está cada vez mais crescendo”. 
“FMC é o estudo aprimorado das idéias e teorias dos grandes cientistas e físicos, engloba-
dos no mundo do nosso dia-a-dia”.

“É a Física que estudamos atualmente. Aquela que envolve os meios de transporte e 
comunicação. Aquela que está presente no nosso cotidiano e é bastante discutido”.

Com esta parte de respostas sobre o que os alunos acham que seria FMC, é claro o 
equivoco, seja por falta da discussão em sala de aula pelo professor ou um conceito prévio 
da complexidade e compreensão. Mas outros cinco alunos apontaram para um quadro 
mais satisfatório, pois, abordaram os conteúdos discutidos na apresentação, mostrando 
assim uma assimilação do que foi transmitido, podendo apontar uma melhora devido 
ao material, uma vez que não manifestaram este conhecimento no inicio sobre o mesmo 
questionamento. Exemplos:

“É a Física que trata de assuntos como átomo, radiação, luz, etc.”.

“O estudo para a relatividade”.

“É o estudo dos componentes que conhecemos como energia, espaço, etc.”.

“É a parte da Física que estuda os átomos de Dalton, Thomsom e Rutherford”.

“A FMC para mim é o estudo para descobertas tecnológicas ligadas aos elétrons”.

Análise da questão 2:

A segunda questão apresenta um lado positivo para a continuidade da pesquisa e sua 
validade como instrumento de divulgação cientifica por meio de histórias em quadrinhos.

Questionados sobre os conhecimentos que possuem de FMC, a minoria respondeu que 
nada sabiam sobre Física Moderna, cerca de cinco respostas apontaram para isso. O que é 
um avanço, pois, inicialmente nada foi apontado.

Uma parte intermediária dos alunos apontou que conhecem um pouco sobre o assunto. 
Cerca de nove alunos relataram este caso.

A maioria, treze alunos dissertaram, no questionário, apontando algum conhecimento 
sobre FMC, confirmando um aceitável êxito positivo do trabalho. Já que aproximadamen-
te metade, dos alunos entrevistados, expressou algum conhecimento. Uma grande fonte de 
conhecimento da FMC para os alunos ainda seria relacionada à tecnologia. 
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Talvez pela forma descontraída que foram abordados os temas, encontramos respostas 
que FMC é a Física de modo diferente e uma resposta se destaca: “O desenvolvimento de 
projetos que possa cativar as pessoas sem ela perceber que é Física”. Que acabou por não res-
ponder a questão, mas apontou para uma linha que justifica a continuidade do modo e 
formato de se apresentar o tema. Alguns outros exemplos: 

“Que ela estuda os modelos atômicos, a radioatividade.”. 

“Eu conheço apenas a velocidade da luz”.

“Até então, conhecia pouca coisa, modelos atômicos, ação da luz e outras coisas.”.

“Existe vários meios em que convivemos com a FMC, como é o caso da radioatividade.”.

“As leis e descobertas, Rutherford, Thompson, Dalton, Bohr, etc.”.

“Alguns Físicos e as suas descobertas em relação a função delas.”.

“Pelo que conheço de FMC é uma Física mais evolutiva, ou seja, que pega uma teoria 
já conhecida e estuda para melhor utiliza-la.”.

Análise da questão 3:

Finalizando a analise, a terceira pergunta sobre o interesse dos alunos na FMC, traz 
sete respostas como afirmação exclusivamente negativa sobre o interesse no assunto e 
ressaltam a motivação para esta afirmação a complexidade, falta de simpatia e interesse 
pessoal para o conteúdo de FMC. Isso pode refletir a não familiaridade com o tema e a 
falta de divulgação por parte do professor.

Dez respostas apontaram que apreciam FMC parcialmente, ou seja, um assunto atrai 
mais a atenção do que de outro dentro da FMC, principalmente a parte de astronomia, 
vemos isso nos exemplos:

“Em algumas partes, principalmente a parte de astronomia”.

“São estudos bastante complexos e exige muito empenho, mas não é algo que me interessa di-
retamente, mas acho legal conhecer e saber as suas curiosidades”.

“Não muito, apenas a área de astronomia”.

Com este número de afirmações, podemos dizer que FMC desperta o interesse dos 
alunos, cabe aos professores fazerem uso de materiais com esta temática. Os assuntos 
despertam seus interesses por vários motivos, como: enxergar FMC no seu cotidiano, ser 
importante para a modernidade ou simplesmente por achar interessante e importante. 
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Um exemplo interessante foi o relato, de um aluno, sobre seu desejo em cursar Física, 
“Sim, é muito interessante, muito legal, já pensei em estudar Física, acho que a Física é a des-
coberta do planeta.”, algo que no inicio da apresentação não houve manifestações. Outros 
exemplos seriam: 

“Sim, porque ela explica coisas que são utilizadas no dia-a-dia.”. 

“Sim, é interessante e conhecemos mais sobre ela, e vemos o quanto é importante para nosso 
aprendizado.”.

“Sim, pois acho interessante saber como acontecem os fenômenos e estão nos aparelhos que nos 
cercam.”.

“Sim, desperta meu interesse, pois ajuda a modernizar a vida da população.”.

Julgou-se, portanto, por parte dos pesquisadores, que as respostas foram motivadoras e 
positivas para o intuito do trabalho, isso mostra que os alunos possuem interesse, mas falta 
um debate e divulgação maior dos professores e com isso poder atualizar os conhecimen-
tos que possuem da Física.

6. Conclusões
O trabalho aqui relatado é a descrição de um material paradidático elaborado pelos 

bolsista do programa Nucleos de Ensino da UNESP pertencentes ao Núcleos de Ensino 
de Física da FCT/UNESP – Campus de Presidente Prudente. Há também a tentativa 
de promover uma análise do material criado a partir da reunião de características que o 
tornam potencialmente utilizável na introdução de tópicos específicos de FMC no EM.

A partir da análise dos dados obtidos julga-se que o formato de tirinhas seguidas da 
explicação dos conteúdos, das mesmas, é valido e motivador para que seja modificada a 
visão prévia sobre a Física e mais especificamente a Física Moderna.

Acreditamos que com a utilização do material proposto, se possa alcançar, desta forma, 
uma aprendizagem satisfatória e prazerosa para o aluno e facilitador para a aula do pro-
fessor, pois o livro HQ Phisyké – Física Moderna em Quadrinhos serve perfeitamente 
como um complemento para uma aula especifica de FMC. Esta forma popular e diferen-
te de abordar o conteúdo possui como característica o cunho humoristico, amenizando 
a forma de se ensinar, assuntos que a principio gerariam reluta, tanto para professores 
quanto para alunos.

Os resultados indicam que parte dos alunos possui uma visão turva do que seria e trata 
a FMC. Logo é de fundamental importância materiais como o elaborado, através deste 
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projeto, para a divulgação científica e aproximação dos alunos para o assunto. Que cada 
vez mais esta em nosso cotidiano e faz parte de importantes vestibulares.

Confirmando que este trabalho serve ao seu intuito principal, com ele a divulgação cien-
tifica fica mais agradável ao aluno e é um formato viável para se levar a FMC até o aluno.

Com isto podemos enfim dizer que este trabalho é um meio de divulgação científica 
eficiente e concluir que o material elaborado, para auxilio no ensino de FMC, apresentou 
indícios de uma boa interação dos alunos com o material, tanto na compreensão quanto a 
motivação para se aprender e entender a abrangência dos conteúdos da FMC.
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Jogos de Mesa para o Ensino do Atletismo na 

Escola: Sobre o Jogo “Memória do Atletismo”1

Sara Quenzer Matthiesen2, Camila Basso Sibila3, Andréa Mendez Araujo4, 

Thayná Cristina Parsaneze Iasi5, Thaís Yuri Jô Santos6, Ana Lívia Gorgatto 

Fraiha7, Márcio Kazuhiko Kamimura 8, Juliana Cardoso Daniel9, Graziela Sar-

mento10, Paulo Ricardo Mendes da Costa11, Fernando Paulo Rosa de Freitas12 

- GEPPA – Grupo de Estudos Pedagógicos e Pesquisa em Atletismo do Departa-

mento de Educação Física da UNESP/Rio Claro. 

Resumo: Com o objetivo de contribuir para o ensino do atletismo na escola, o 
GEPPA – Grupo de Estudos Pedagógicos e Pesquisa em Atletismo, 
com o apoio do Núcleo de Ensino da Prograd/Unesp,  dedicou-se, em 
2009, à confecção de jogos de mesa voltados ao ensino dessa modali-
dade esportiva. Em especial, confeccionou, aplicou e avaliou um jogo 
de memória intitulado “Memória do atletismo”. A aplicação desse 
material em uma aula dupla de Educação Física de uma 7ª série do 
Ensino Fundamental de uma escola estadual de Rio Claro revelou, 
por parte dos alunos, a possibilidade de utilização desse material como 
um recurso didático-pedagógico viável para o ensino do atletismo na 
escola. Esperamos que o material produzido e os resultados satisfató-
rios provenientes dessa pesquisa motivem outros professores a ensinar 
o atletismo em suas aulas como parte do conteúdo a ser veiculado pela 
Educação Física na escola. 

Palavras-chave: Atletismo, material didático, jogos de mesa, Educação Física Escolar.

1   Desenvolvido com o apoio do Núcleo de Ensino – PROGRAD/UNESP, em 2009.
2   Docente  do Departamento  de Educação Física  da UNESP – Rio Claro; Coordenadora  do   GEPPA – Grupo  de 
Estudos Pedagógicos e Pesquisa em Atletismo.
3   Discente do Curso de Educação Física da UNESP – Rio Claro; Bolsista do Núcleo de Ensino 2009; membro do GEPPA.
4   Discente do Curso de Ciências Biológicas da UNESP – Rio Claro; Bolsista do Núcleo de Ensino 2009; membro do GEPPA.
5   Discente do Curso de Educação Física da UNESP – Rio Claro; Bolsista do Núcleo de Ensino 2009 (até outubro de 
2009); membro do GEPPA.
6   Discente do Curso de Educação Física da UNESP – Rio Claro; Bolsista do Núcleo de Ensino 2009  (a partir de 
novembro de 2009); membro do GEPPA.
7   Discente do Curso de Educação Física da UNESP – Rio Claro; membro do GEPPA.
8   Discente do Curso de Educação Física da UNESP – Rio Claro; membro do GEPPA.
9   Discente do Curso de Educação Física da UNESP – Rio Claro; membro do GEPPA.
10   Discente do Curso de Educação Física da UNESP – Rio Claro; membro do GEPPA.
11   Discente do Curso de Educação Física da UNESP – Rio Claro; Bolsista Proex; membro do GEPPA.
12   Professor da Rede Estadual de Ensino de Rio claro; membro do GEPPA.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

674
C

ap.3 • Recursos Pedagógicos e Produção de M
ateriais D

idáticos

Introdução
Desde 2003, o GEPPA – Grupo de Estudos Pedagógicos e Pesquisa em Atletismo do Insti-

tuto de Biociências da Unesp-Rio Claro tem se dedicado ao desenvolvimento de projetos 
vinculados ao Núcleo de Ensino conquistando resultados inestimáveis relacionados ao 
ensino do atletismo na escola.  

Ainda que cada projeto tenha sua especificidade, garantindo, portanto, sua independência, 
todos sempre tiveram um slogan comum e a certeza de que  “Atletismo se aprende na escola”. 
Foi assim com o caderno didático produzido em 2003 dando origem ao livro “Atletismo se 
aprende na escola”, hoje na 2a edição; foi assim com as Oficinas Pedagógicas ministradas 
aos professores de Educação Física de Rio Claro e região em 2004; foi assim com a imple-
mentação do caderno didático em aulas de Educação Física; e foi assim com os projetos de-
senvolvidos em 2006, 2007 e 2008 cujo ponto em comum foi o ensino do atletismo a partir 
de uma perspectiva histórica, quando, então, produziu-se um material didático-pedagógico 
variado no campo do atletismo, como foi o caso dos cadernos didáticos, apresentações em 
power point e sugestões de atividades capazes de subsidiar o trabalho dos professores.

Além disso, a promoção do evento “Conversas com quem gosta de atletismo” em 2003, 
2004, 2005 e 2008 foram fundamentais para a divulgação dos trabalhos realizados pelo 
GEPPA por meio dos projetos apoiados pelo Núcleo de Ensino. Isso contribuiu em de-
masia, não apenas para a formação e aprimoramento profissional da coordenadora, cola-
boradores e discentes envolvidos, mas, também, para a ampliação dos conhecimentos da-
queles – universitários,  profissionais, crianças e jovens – que têm tido acesso aos resultados 
dos projetos do Núcleo de Ensino.

Certamente, tais projetos fortificaram nosso objetivo de que ensinar atletismo na escola 
é, não apenas possível, mas fundamental. Demonstraram que é possível fazer isso de forma 
simples, desmistificando os tabus apontados por Silva (2005), Matthiesen (2007; 2009) e 
Calvo (2004) em suas pesquisas que apontam o quão comum é, por parte dos professores, 
as justificativas de que não é possível ensinar o atletismo sem se ter uma pista ou imple-
mentos oficiais.

Temos procurado demonstrar, cada vez mais,13 que é possível ensinar o atletismo utili-
13   Inclusive pela participação em eventos científicos, nos quais, em 2009, foram apresentados os seguintes trabalhos 
relacionados aos projetos do Núcleo de Ensino: MATTHIESEN, S. Q., IASI, T. C. P., ARAUJO, A. M., SIBILA, C. B. (2009); 
FREITAS, F.P.R., MATTHIESEN, S. Q. (2009); MATTHIESEN, S. Q., SIBILA, C. B. (2009); SIBILA C. B.; MATTHIESEN, 
S. Q. (2009); IASI, T. C. P., MATTHIESEN, S. Q., ARAUJO, A. M., SIBILA, C. B., SANTOS, Y. J. (2009); GINCIENE, G.; 
MATTHIESEN, S. Q. (2009a); MATTHIESEN, S. Q.; SANTOS, I. L. (2009);  GARUFFI, M.; MATTHIESEN, S. Q. (2009); 
GINCIENE, G.; MATTHIESEN, S. Q. (2009); GINCIENE, G.; MATTHIESEN, S. Q. (2009); MATTHIESEN, S. Q., SIBILA, 
C. B., ARAÚJO, A. M., IASI, T. C. P., SANTOS, T. Y. J., FRAIHA, A. L. G., KAMIMURA, M. K., DANIEL, J. C., SARMENTO, 
G., DA COSTA, P. R. M.; GOMES, A. O. (2009); GOMES, A. O.; MATTHIESEN, S. Q. (2009).
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zando-se materiais alternativos ou espaços não oficiais como o de uma quadra esportiva, 
produzindo material didático-pedagógico que, aplicado em aulas de Educação Física, re-
forçam, ainda mais, as possibilidades de se ensinar o atletismo na escola. 

Mas ainda há muito a fazer para que o atletismo, de fato, seja ensinado em aulas de 
Educação Física no campo escolar. Embora a nova proposta para o ensino de Educação 
Física nas escolas estaduais do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2008a; 2008b; 2008c) 
preveja a abordagem desse conteúdo, a criação de estratégias e sugestões de atividades 
capazes de subsidiar o trabalho de professores é muito bem-vinda. 

Não à toa nos propusemos a desenvolver ao longo de 2009-2010, um projeto que visas-
se à construção de algo inédito nesse campo, ou seja, jogos de mesa14 adaptados ao ensino 
do atletismo. Por meio de jogos conhecidos pelas crianças desde muito cedo, como é o 
caso do jogo da memória, esperamos colocar em prática, em aulas de Educação Física, 
jogos que se valem dos recursos e especificidades próprias  do atletismo atrelando didática, 
tecnologia e conhecimento.

Diferente dos jogos de quadra e dos jogos pré-desportivos existentes na bibliografia 
voltada ao ensino do atletismo, os jogos de mesa podem ser um interessante recurso para 
suscitar o interesse das crianças por essa bela modalidade esportiva. Além disso, consistem 
em uma ótima estratégia a ser utilizada pelos professores uma vez que consistem em jogos 
que podem ser realizados pelas crianças tanto na escola como em suas horas de lazer, afi-
nal, “é brincando que se aprende”. 

Objetivos 
Objetivo geral do projeto do Núcleo de Ensino: Produzir, aplicar e avaliar jogos de 

mesa como um recurso didático-pedagógico para o ensino do atletismo em aulas de Edu-
cação Física na escola. 

Objetivo específico desse texto: Relatar o processo de produção, aplicação e avaliação 
do jogo “Memória do atletismo”.

Metodologia
Iniciado em março de 2009, o projeto “Jogos de mesa para o ensino do atletismo na 

escola”, foi desenvolvido em três etapas, a saber: 

1a. etapa - Realização de pesquisa bibliográfica acerca dos jogos de mesa existentes e 
definição daqueles passíveis de adaptação para o ensino do atletismo; 
14   Alguns dos quais também conhecidos como jogos de salão, de cartas ou de tabuleiro.
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2a. etapa – Confecção de jogos de mesa visando o ensino do atletismo na escola;

3a etapa – Aplicação e avaliação dos jogos de mesa adaptados ao ensino do atletismo 
em aulas de Educação Física na escola.

A 1a. etapa dessa pesquisa ocorreu entre março e julho de 2009, visando à coleta de 
referências bibliográficas e websites relacionadas aos jogos de mesa. Com base em intensa 
pesquisa bibliográfica, verificamos que não há na bibliografia da área jogos de mesa  envol-
vendo o atletismo, o que por si só, justifica a  importância desse projeto. Entretanto, obser-
vamos que são vários os jogos de mesa que podem ser adaptados ao ensino do atletismo, os 
quais foram relacionados dando início às discussões preliminares para o desenvolvimento 
da 2a etapa.

Iniciada entre maio e agosto de 2009, a 2ª etapa promoveu discussões intensas acerca 
das adaptações necessárias aos jogos de mesa, tradicionalmente jogados pelas crianças, 
tendo como objetivo o ensino do atletismo. Para fins de relato nesse texto, tomemos o jogo 
“memória do atletismo” como exemplo do trabalho que envolveu: intensa pesquisa sobre 
a história e regras do jogo; discussões e adaptações necessárias para o ensino do atletismo; 
confecção dos desenhos referentes às provas do atletismo e do jogo propriamente dito.

Visando à aplicação dos jogos de mesa em aulas de Educação Física na escola, algumas 
medidas se fizeram necessárias, dando início à 3ª etapa do projeto. Inicialmente, procede-
mos com a submissão do termo de consentimento livre e esclarecido ao Comitê de Ética 
do Instituto de Biociências, considerando que os responsáveis pelas crianças participantes 
da 3ª etapa do projeto deveriam estar cientes, autorizando essa participação. A submis-
são ao Comitê de Ética do Instituto de Biociências, ocorreu sob o  protocolo n. 5170 de 
24.08.2009, registrado em 28.08.2009, tendo sido aprovada em 15 de setembro de 2009, 
de acordo com a decisão CEP n. 071/2009, viabilizando sua aplicação e continuidade do 
projeto até dezembro de 2010.

Entretanto, antes de procedermos com a aplicação do material nos moldes propostos 
pela 3ª etapa, julgamos ser oportuno submetê-lo à apreciação de outras pessoas, a fim de 
identificarmos a necessidade de adaptações do material proposto. Nesse sentido, o jogo 
“Memória do atletismo” foi submetido a dois diferentes grupos, quais sejam: a graduandos 
do Curso de Educação Física da Unesp-Rio Claro; e a graduandos da Unesp-Rio Claro, 
do Curso de Ciências Biológicas e do Curso de Educação Física, esses últimos, membros 
do GEPPA. 

Com base nos resultados provenientes dessas apreciações, procedemos com a 3ª etapa, 
propriamente dita. Com a participação do professor-colaborador, procedemos com a apli-
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cação do jogo “Memória do atletismo”, em uma aula dupla de Educação Física de uma  
turma de 7ª série do Ensino Fundamental de uma Escola da Rede Estadual de Ensino de 
Rio Claro/SP, a fim de verificarmos a viabilidade desse material como recurso didático-
-pedagógico para o ensino do atletismo na escola. 

Resultados
A 1a etapa revelou um restrito número de livros e websites especialmente destinados aos 

jogos de mesa. Com exceção de jogos mais tradicionais como é o caso do jogo de damas 
e xadrez, outros, como é o caso do jogo de memória, não apresentam referências específi-
cas. Assim, a coleta de dados concernentes à história de alguns jogos de mesa e às regras 
sistematizadas, visando uma possível adaptação ao ensino do atletismo, foram difíceis de 
serem localizadas. Mas, adaptadas ao jogo “Memória do atletismo”, as regras inicialmente 
propostas foram as seguintes:

Jogo: Memória do atletismo.

Participantes: no mínimo 2 jogadores e no máximo 6.

Componentes: 12 pares de cartas ilustradas com as provas do atletismo.  

Objetivo: obter o maior número de pares idênticos de cartas referentes às provas do 
atletismo, favorecendo ao conhecimento dessa modalidade esportiva. 

Regras básicas:

1. Embaralhe as cartas, espalhando-as sobre uma superfície plana com a imagem vol-
tada para baixo.

2. O primeiro participante deverá desvirar duas cartas. Se forem idênticas, formará o 
par e continuará jogando; se não forem idênticas, cederá a vez para o próximo participante 
e assim por diante.

3. Vencerá a partida o participante que obtiver o maior número de pares  ao final do jogo.

Na 2a etapa procedemos com a confecção de jogos de mesa adaptados ao ensino do 
atletismo. Exemplo disso, foi o jogo de memória, intitulado “Memória do atletismo”. Fo-
ram confeccionados 20 jogos de memória, cujas figuras foram desenhadas manualmen-
te15, representando as provas do atletismo, divididas em pares, num total de 12 provas 
diferentes.  Entretanto, antes de procedermos com a aplicação do material nos moldes 
propostos por esse projeto, isto é, em aulas de Educação Física na escola, utilizamo-lo em 
15   Os desenhos, desse jogo, foram feitos pela aluna da graduação em Educação Física da Unesp/Rio Claro: Thaís Yuri 

Jô Santos, supervisionada pela coordenadora do projeto.
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atividades com universitários do Curso de Educação Física da Unesp-Rio Claro, a fim de 
verificarmos a necessidade de adaptações quer em relação às suas regras, quer em relação 
aos procedimentos para a aplicação com as crianças. 

Durante uma das aulas da disciplina “Atletismo II”, no 2ª semestre de 2009, os alunos 
das turmas 1 e 2, subdivididos em grupos de 6 alunos, dispuseram-se a jogar esse jogo, 
conforme ilustram as figuras 1 e 2.

     
Figura 1 e 2: O jogo “Memória do atletismo” entre graduandos de Educação Física.

Ao término do jogo, os alunos, futuros professores de Educação Física, foram subme-
tidos a três questões para avaliação dos resultados dessa apreciação. Vejamos quais foram 
as perguntas e respostas dos alunos, que nos auxiliaram na reformulação das regras desse 
jogo, visando a aplicação em aulas de Educação Física.

Pergunta 1: Quais os benefícios do jogo “MEMÓRIA DO ATLETISMO” para o 
ensino dessa modalidade esportiva?

Dentre as respostas dos participantes dessa apreciação, observamos, em relação aos 
benefícios desse material didático-pedagógico, o que segue: “Fixação das diferentes provas 
do atletismo, estimulação da memória”; “Ajuda a memorizar o nome das provas e de que forma 
são feitas”; “Ajuda a fixar o nome das modalidades, a associar a figura à modalidade”;“Aprende 
as modalidades ludicamente”; “Aumentar o vocabulário”; “ampliar conhecimentos do atletismo”; 
“estimular raciocínio rápido e memória”; “interação do grupo”.

A avaliação dos participantes em relação aos benefícios desse material didático para o 
ensino do atletismo leva-nos a considerar que os objetivos tais como o (re) conhecimento 
e memorização das provas do atletismo e o trabalho em grupo de uma modalidade espor-
tiva praticada, em sua essência, individualmente, foram alcançados. Entretanto, a obser-
vação de que: “Nós fomos mais influenciados pela cor das cartas e achamos que por esse motivo, 
as figuras das provas ficaram em segundo plano”, nos levaram a uma adequação das regras do 
jogo para aplicação no campo escolar. Ou seja, os participantes apontaram que, muitas 
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vezes, a localização do par esteve relacionada à cor de fundo da carta. Considerando que 
cada uma das provas recebeu uma cor para que o jogo ficasse  bem colorido, tal diferença 
pode ter, de fato, contribuído para a localização do par. 

Também vale observar que na turma 1 foi solicitada a verificação do tempo de realiza-
ção do jogo, o que fez com que alguns grupos se preocupassem muito mais com o tempo 
do que com o (re)conhecimento e memorização das provas propriamente ditas. Com isso, 
consideramos ser oportuno abolir a verificação do tempo de jogo quando da aplicação da 
3ª etapa, além de fixarmos mais uma regra, qual seja: “O participante deverá pronunciar o 
nome da prova do atletismo, assim que desvirar a carta”, como uma forma de favorecer o 
conhecimento da nomenclatura específica. 

Pergunta 2: Como professor de Educação Física poderíamos utilizar o jogo “MEMÓ-
RIA DO ATLETISMO” para ...

Ao responderem a pergunta 2 os participantes enfatizaram que esse jogo poderia ser uti-
lizado para: “Que as crianças fixassem as provas de uma forma diferente”;“Realizar uma peque-
na introdução do atletismo para as crianças”;“Ensinar os alunos em dias de mau tempo ou quan-
do não for possível utilizar a quadra ou pista, trabalhando em sala de aula”; “De forma diferente 
e didática fazer com que os alunos se familiarizem e memorizem o nome das provas”; “Ajudar as 
crianças a memorizar o nome das provas como uma alternativa de aprendizagem”;“Contato ini-
cial do aluno com o atletismo, como revisão, opção de ensino dentro da sala de aula”;“Introduzir 
o atletismo, fixar os conceitos e modalidades, usar em dias de chuva”;“Estimular a aprendizagem 
de modo criativo e divertido!”.

Com base na avaliação efetuada pelos participantes quanto à viabilidade do jogo “Me-
mória do atletismo” como recurso didático-pedagógico a ser utilizado em aulas de Edu-
cação Física, verificamos sua aprovação já que além de ser considerado como um recurso 
com forte apelo motivacional, o referido jogo pode ser utilizado para o conhecimento das 
provas do atletismo e como uma estratégia de ensino dessa modalidade esportiva em sala 
de aula ou em dias de chuva, quando, muitas vezes, as crianças são dispensadas das aulas 
por não haver um espaço coberto na escola.

Além das perguntas 1 e 2 que visavam identificar a necessidade de adaptação do jogo 
“Memória do atletismo” para aplicação na escola, realizamos a pergunta 3, tendo em vista 
a  continuidade do projeto em 2010, além de objetivarmos estimular os futuros profissio-
nais de Educação Física a criarem outras adaptações a partir desse exemplo

Pergunta 3: Quais outros jogos de mesa poderiam ser adaptados para o ensino do atle-
tismo? Expliquem como seriam?
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Dentre as sugestões propostas pelos alunos, vale destacar: “Dominó, super trunfo, twister, 
uno, mímica das modalidades sorteadas ... porco”; “Xadrez com peças lúdicas, onde bonequinhos 
imitariam poses representando a modalidade”;“Quebra-cabeça; mico; dominó; stop usando figu-
ras e palavras do atletismo”;“Uma adaptação do Jogo da vida, sendo um jogo de tabuleiro com 
cada casa com ordens direcionadas ao atletismo”;“Palavras cruzadas, Imagem e Ação, Cara a 
Cara, usando atletas famosos”; “um dominó, relacionando figuras com nome de provas, ou nome 
das provas relacionados aos recordistas ou coisas do tipo;“Um jogo de tabuleiro como o jogo da 
vida. A cada casa a criança poderia fazer alguma coisa. Por exemplo, se ele caísse na casa do salto 
triplo ele poderia pular três casas”.

Frente a essas respostas verificamos as possibilidades de criação de novos jogos adap-
tados ao ensino do atletismo, motivando esses futuros professores a fazê-lo quando de sua 
atividade profissional. 

A apreciação inicial desse recurso didático-pedagógico entre alunos de graduação nos  
forneceu indicativos importantes para a aplicação em grupos maiores, o que nos fez rever 
alguns procedimentos para a aplicação em aulas de Educação Física; revelou a viabilidade 
da utilização  dos jogos de mesa para o ensino do atletismo, além de motivar à criação e 
aplicação de jogos como esse para o ensino do atletismo no campo escolar. De posse dos 
resultados dessa avaliação, procedemos com algumas adaptações, dentre as quais, a ade-
quação das regras que passaram a ser assim redigidas: 

Regras básicas:

1.Embaralhe as cartas, espalhando-as sobre uma superfície plana com a imagem vol-
tada para baixo.

2.O primeiro participante deverá desvirar duas cartas, uma de cada vez, pronuncian-
do o nome da prova do atletismo de cada uma delas. Se forem idênticas, formará o par, 
guardando-o consigo e continuará jogando; se não forem idênticas, cederá a vez para o 
próximo participante e assim por diante.

3.Vence a partida aquele que obtiver o maior número de pares  ao final do jogo.

Dada às modificações nas regras, decidimos realizar mais uma apreciação, antes de sub-
metermos o jogo às crianças em aulas de Educação Física. Conforme ilustram as figura 3 
e 4, submetemos o jogo “Memória do atletismo” a um grupo de 8 universitários dos quais 
3 graduandos em Educação Física (membros do GEPPA) e 5 graduandos em Ciências 
Biológicas da Unesp-Rio Claro, a fim de identificarmos a necessidade de outras adequa-
ções em relação aos procedimentos antes de iniciarmos a 3ª etapa. 
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Figura 3 e 4: O jogo “Memória do atletismo” entre graduandos, da UNESP-Rio Claro, em Ciências Biológicas e 

Educação Física (membros do GEPPA).

Ao término do jogo e com o intuito de realizar uma análise prévia do material pro-
posto, os alunos participantes dessa apreciação foram convidados a responder as seguintes 
perguntas:

Pergunta 1: Esse jogo teve como objetivo ensinar o atletismo. O que você considera ter 
aprendido jogando “Memória do atletismo”? 

Preocupados com o alcance dos objetivos, propusemos aos universitários que relatas-
sem àquilo que consideravam ter aprendido com a aplicação do jogo “Memória do atle-
tismo”. Nesse sentido, observamos as seguintes respostas: “Considero que aprendi alguns 
nomes de modalidades”; “Memorizei o nome de algumas modalidades esportivas que não conhe-
cia”; “Aprendi várias modalidades que antes achava que não eram incluídas no atletismo. E nem 
sabia que corrida de fundo existia”; “O nome de algumas modalidades do atletismo”; “Aprendi 
diferentes modalidades do esporte, as quais eu não sabia existir. Além disso, aprendi diferenças 
sobre alguns esportes. Aprendi também que é importante ter uma boa memória”; “As modalidades 
que existem no atletismo”.

As respostas dos alunos, a maioria dos quais de outra área do conhecimento que não 
a Educação Física, revelaram as possibilidades de utilização do jogo “Memória do atle-
tismo” para o conhecimento de suas provas. Contudo, visando reavaliar as deficiências 
antes apontadas, em especial, em relação às cores do material, propusemos uma segunda 
pergunta:

Pergunta 2: Quais fatores influenciaram na memorização das cartas?

Ao responderem essa pergunta, os participantes responderam o seguinte:  “Primeira-
mente as figuras. O nome da modalidade influenciou, mas em segundo plano”; “As cores de fundo 
das cartas”; “Falar o nome e a cor do fundo ajudou muito”; “As cores de fundo nas quais os desenhos 
foram inseridos”;”O desenho e o nome do esporte”; “O nome das provas e os desenhos”. 
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Vale lembrar que na apreciação realizada com graduandos de Educação Física, obser-
vamos que um dos fatores que interferiram na memorização das cartas foram as cores de 
fundo. Nesse sentido, acrescentamos uma regra a mais, solicitando aos alunos que, obri-
gatoriamente, falassem o nome das cartas antes de formarem os pares. Isso, contribuiu, 
efetivamente, para a memorização do nome das provas do atletismo, conforme relataram 
os participantes dessa fase da apreciação, ainda que as cores das cartas também tenham 
sido por eles mencionadas. 

Reforçando nossa expectativa de que esse jogo possa, de fato, contribuir para o ensino 
do atletismo no campo escolar, submetemos os participantes, a maioria dos quais alunos 
do Curso de Ciências Biológicas, a uma 3ª pergunta:

Pergunta 3: Você considera ser esse jogo um instrumento viável para o ensino do atle-
tismo para crianças? Por que?

Ao responderem essa pergunta os participantes apontaram que: “Sim, pois o lúdico sem-
pre influencia positivamente no processo de aprendizagem. Através do jogo, é possível à criança 
assimilar conceitos teóricos relacionados ao atletismo”; “Sim. É interessante fazer com que as 
crianças aprendam brincando. É uma maneira menos cansativa de aprender”; “Sim. É um meio 
interessante, pois desperta a curiosidade da criança e elas se divertem”; “Sim. Porque o jogo é uma 
atividade que, na maioria das vezes, prende a atenção do aluno e difere do modelo expositivo que 
eles estão acostumados”; “Sim, pois elas podem associar o nome do esporte com o desenho e, assim, 
assimilar as diferentes modalidades do atletismo”; “Sim. Porque com a repetição dos nomes e os 
desenhos ajuda a conhecer sobre as provas. Os nomes são bem marcantes”.

As respostas positivas dos participantes reforçaram as expectativas de que o jogo “Me-
mória do atletismo” constitui-se em instrumento viável para o ensino do atletismo. Nesse 
sentido, os resultados provenientes de ambas as apreciações, assegurou-nos de que estáva-
mos preparados para iniciarmos a 3ª etapa, procedendo com a aplicação do jogo “Memória 
do atletismo” em aulas de Educação Física, atendendo aos objetivos desse projeto.

Foi assim que, no dia 16 de outubro de 2009, 6 estagiários, 4 bolsistas e a coordenado-
ra do projeto, foram  à Escola Estadual Odilon Corrêa, situada à Rua 17, nº 1726, a fim 
de dar início, com a colaboração de um dos  professores de Educação Física da escola, à 
aplicação do jogo “Memória do atletismo”  entre alunos da 7ª série, durante uma aula de 
Educação Física. 

Após apresentação, em sala de aula, dos membros do GEPPA, dos objetivos do projeto 
e da proposta de atividade, todos se direcionaram para a quadra coberta da escola onde 
ocorreria a aplicação do jogo “Memória do atletismo”. 
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Divididos em dois grupos, um para jogar o “Micotismo”16 e o outro para jogar “Memó-
ria do atletismo”, os alunos direcionaram-se, juntamente com os estagiários, cada qual para 
um dos lados da quadra. Após a explicação das regras e do modo de jogar, os alunos foram 
subdivididos em duplas, jogando-o por 2 vezes (figura 5), antes de serem  submetidos a um 
questionário individual (figura 6), o qual foi respondido por 18 alunos. 

     
Figura 5: Aplicação do jogo “Memória do atletismo” por alunos de 7ª série do Ensino Fundamental.

     
Figura 6: Avaliação do jogo “Memória do atletismo” em aulas de Educação Física.

Vejamos quais as perguntas e repostas provenientes do questionário realizado logo após 
a aplicação.

Pergunta 1: O que você aprendeu jogando ”Memória do Atletismo”?

Os alunos responderam essa pergunta apontando que: “Aprendi que tem mais provas 
de atletismo do que eu imaginava”; “Aprendi os nomes do atletismo e como eles jogam”; “Muitas 
coisas, nome de provas do atletismo e coisas usadas por eles”; “As provas que existem no atletismo”; 
“Aprendi alguns jogos de atletismo novos”; “As modalidades do atletismo”; “Eu aprendi um pouco 
mais sobre atletismo, porque soube mais sobre dardo, salto em altura, etc”; “Alguns atletismos”; 
“Aprendi que existem várias provas que eu não sabia o nome”; “Aprendi outros nomes de atletis-
mo”; “Aprendi as corridas direito, os saltos, etc.”; “Aprendi a como memorizar as cartas”; “Aprendi 
muitas coisas como guardar as coisas da memória e etc.”; “Eu aprendi, melhor memorizei cada 
16   Dado o volume de informações, os resultados da aplicação desse jogo serão expostos em outro artigo.
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nome de cada figura”; “Aprendi a memorizar não que eu não saiba, mas é um jogo bom”; “Aprendi 
que praticando esporte melhora a saúde”.

Por meio das respostas observamos que os objetivos referentes à memorização e 
re(conhecimento) das provas do atletismo foram mencionados pelos alunos, apesar de al-
guns terem enfatizado que: “Aprendi a prova com a cor”; “Aprendi a memorizar as provas do 
atletismo como por exemplo a cor vermelha é a da prova arremesso de peso e coisa assim”, reforçan-
do a fragilidade desse aspecto que merecerá atenção quando da confecção de novos jogos. 

Como isso já havia se manifestado como uma das preocupações em relação a esse ma-
terial didático-pedagógico, propusemos a pergunta 2 a fim de verificarmos a influência das 
cores na localização das cartas.

Pergunta 2: “O que ajudou você a memorizar as cartas do jogo ‘Memória do Atletis-
mo’”? 

Ainda que um dos alunos não tenha respondido a pergunta, os demais responderam o 
seguinte: “Foi a minha atenção diante do jogo”; “O nome das provas, a cor, os obstáculos e o jeito 
do atleta”; “A atenção”; “Me ajudou porque eu via a foto da figura”; “Os desenhos”; “Ajudou  gra-
var as figuras”; “As provas que tem no atletismo”; “Prestar bastante atenção”; “Me ajudou olhar, 
ver e ouvir o nome”; “Os tipos de atletismo”; “Eu ter participado de alguns eventos de atletismo”; 
“Jogando vendo todas elas, foi muito bom aprender um pouco mais”; Jogando e lendo todas elas”; 
“Foi na sorte mesmo”. 

Entre outras coisas, as respostas dos alunos revelaram a importância de se pronunciar o 
nome da prova do atletismo, a leitura e observação atenta das figuras e legendas, a atenção 
e interesse dos alunos pelo jogo, ainda que em alguns casos, tenham surgido respostas re-
ferentes à associação entre as cores e a localização do par correspondente, como foi o caso 
de: “Ajudou a memorizar: os nomes e as cores”; “A cor maior dos desenhos”;  “As cores e o jeito que 
faz a brincadeira”.

Em função disso, concluímos que a associação das provas com as cores, que favorece-
ram a localização do par em detrimento da prova do atletismo em si, é um aspecto que de-
verá ser observado quando da confecção de novos jogos. Além disso, a regra de pronunciar 
o nome da prova do atletismo, assim que desvirar a carta deve ser exigida de forma mais 
rigorosa durante futuras aplicações desse jogo, já que, principalmente na segunda rodada, 
isso não foi cumprido a risca.

Por fim, e com a intenção de verificar os resultados decorrentes da aprendizagem das 
provas do atletismo, propusemos aos alunos a pergunta 3, isto é:
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Pergunta 3: “Cite todas as provas que você memorizou jogando “Memória do Atletis-
mo”.

Com 12 espaços para o preenchimento das respostas, as provas mencionadas pelos alu-
nos foram: arremesso do peso (13 citações); salto com vara (12 citações); lançamento do 
dardo (12 citações); salto em distância (10 citações); salto em altura (10 citações); corrida 
com barreiras (9 citações); corrida com obstáculos (7 citações); corrida de revezamento (7 
citações); lançamento do disco (7 citações); lançamento do martelo (7 citações); corrida de 
fundo (6 citações); salto triplo (6 citações) e corrida rasa de velocidade (4 citações).

Com base nessas respostas verificamos que dos 18 alunos participantes da aplicação do 
jogo “Memória do atletismo”, 72% lembraram-se do arremesso do peso; 66% do salto com 
vara e do lançamento do dardo; 55% do salto em distância e em altura; 50% da corrida 
com barreiras; 38% da corrida com obstáculos, do revezamento, do lançamento do disco e 
do martelo; 33% das corridas de fundo e salto triplo; e 22% das corridas rasas de velocida-
de, conforme ilustra o gráfico 1.

     
Gráfico 1 – Visualização das provas memorizadas pelos alunos.

Apesar do baixo índice de aproveitamento em relação à memorização dos nomes das 
provas do atletismo, vale mencionar que os alunos jogaram o jogo “Memória do atletismo” 
apenas 2 vezes, antes que se procedesse com a avaliação. Assim, observamos que a memo-
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rização/conhecimento do nome de provas do atletismo foi parcial, talvez em função do 
pequeno número de vezes a que foram submetidos ao jogo. Ainda assim, alguns alunos 
revelaram em suas respostas que haviam provas que não conheciam e que, após o jogo, pas-
saram a conhecer. De qualquer forma, tais respostas nos levam a sugerir um maior número 
de repetições durante futuras aplicações, de modo a favorecer uma melhor familiarização 
com os nomes das provas do atletismo.

A análise da aplicação em aulas de Educação Física também revelou que muitos alunos 
se sentiram inibidos com a avaliação encarando-a como se fosse uma prova, a qual, depen-
dendo do resultado, teria uma  recompensa ou uma punição. Na verdade, observamos que 
no anseio de preencherem todos os nomes das provas do jogo, alguns alunos procuravam 
olhar a resposta do colega, para o que foram advertidos pelos estagiários/bolsistas. 

Observou-se, também que a regra de pronunciar o nome da prova ao virar a carta não 
foi seguida rigorosamente, principalmente quando o jogo foi praticado pela segunda vez. 
O cumprimento dessa regra, certamente, poderia ter contribuído para a memorização/
conhecimento das provas atletismo, atendendo aos objetivos do jogo.

Considerações Finais
Quem nunca brincou de jogo da memória, em especial, durante a infância? Por meio 

desse aqui denominado “jogo de mesa”, utilizado por muitas pessoas como passa-tempo, 
exercitamos nossa capacidade cognitiva e ampliamos nossos conhecimentos, aqui no caso, 
relacionados ao atletismo. 

Além disso, podem ser realizados em qualquer lugar, a exemplo de uma sala de aula 
utilizada pelo professor em dias de chuva ou quando não se pode utilizar  a quadra espor-
tiva da escola. Para além dos resultados provenientes da aplicação desse recurso didático-
-pedagógico para o ensino do atletismo em aulas de Educação Física, observamos, ainda 
que empiricamente, uma grande empolgação e divertimento por parte dos alunos, já que 
prezou pelo lúdico e pelo trabalho em grupo.

Apesar da fragilidade de alguns pontos, em especial, em relação às cores com que foram 
confeccionados os jogos, para o que sugerimos que os próximos sejam feitos com uma 
única cor de fundo, vale afirmar que os objetivos do projeto, em relação ao jogo “Memória 
do atletismo” foram atingidos, sobretudo se consideramos que os nomes das provas do 
atletismo circularam pelas crianças e que, a partir de um jogo como esse, o professor de 
Educação Física poderia aprofundar no conhecimento e na conseqüente aprendizagem de 
cada uma de suas provas.
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Observamos, também, a dificuldade de interpretação das perguntas do questionário e 
das regras dos jogos, para o que os pesquisadores devem estar atentos, antes de procede-
rem com a avaliação de outros jogos. O fato de termos submetido o material a outros dois 
grupos foi imprescindível na identificação de algumas  necessidades de modificação nos 
procedimentos de aplicação, talvez, em função das diferentes características dos grupos.

Por fim, vale dizer que o jogo “Memória do atletismo” demonstrou ser um recurso 
didático-pedagógico interessante para o ensino dessa modalidade esportiva durante aulas 
de Educação Física, em especial, como uma forma  de se complementar o ensino do atle-
tismo no Ensino Fundamental de uma maneira lúdica e  interativa.
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Linguagens Artísticas e Lúdicas na Educação 

Infantil e Nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental por Meio do Projeto Ludibus

Ana Paula Cordeiro. Departamento de Didática. FFC- Unesp, Campus de 

Marília. Núcleo de Ensino; PROEX. napacord@uol.com.br.

Resumo: Este texto tem por objetivo apresentar o trabalho realizado no ano 
de 2009 pelo Projeto LUDIBUS, vinculado ao Departamento de Di-
dática da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, Campus de 
Marília. O projeto conta com um ônibus devidamente equipado para 
a realização de trabalhos artísticos e lúdicos em escolas e instituições 
educacionais do município de Marília – SP e região. Tem por ob-
jetivos sensibilizar professores, profissionais da educação, alunos das 
escolas públicas e estudantes dos diversos cursos da FFC para o fato 
de que a arte e o lúdico são importantes elementos da cultura. No ano 
de 2009 o Projeto desenvolveu suas ações junto a crianças do Ensino 
Fundamental, séries iniciais e junto a estudantes do curso de gradua-
ção em Pedagogia, em processo de formação inicial. Um curso sobre 
linguagens artísticas foi ministrado a estes estudantes. Os resultados  
deste trabalho indicam que atividades lúdicas e a criação artística, 
individual e coletiva, bem como a apreciação de obras de arte são 
importantes elementos da cultura, imprescindíveis ao processo edu-
cacional de crianças e adultos.

Palavras-chave: LUDIBUS, arte, lúdico, criança, educação.

Introdução
Ao falarmos em arte na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 

algumas atividades muito conhecidas e difundidas nas escolas podem nos vir à mente, tais 
como: desenhos xerocados ou mimeografados para serem coloridos; atividades relaciona-
das a datas comemorativas, trabalhadas, muitas vezes, de forma estereotipada; músicas que 
são apresentadas às crianças para que estas dancem e fiquem “entretidas” antes de bater o 
sinal para ir para casa; peças teatrais e coreografias que são apresentadas às crianças para 
que estas atuem em momentos de festas na escola para  a apreciação dos pais e adultos que 
porventura estiverem presentes. 
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E ao pensarmos na palavra jogo e no seu significado para a educação? Pode ser que 
rapidamente nos venha a idéia de jogo educativo. No sentido de repensarmos as atividades 
artísticas e lúdicas presentes nas escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental 
com crianças de 3 a 10 anos, desenvolvemos um trabalho voltado para estas áreas do co-
nhecimento, com vistas à criação infantil e à formação inicial e continuada de professores 
no âmbito do Projeto LUDIBUS. 

Muito se fala sobre a importância das atividades artísticas e lúdicas na educação de 
crianças. No entanto, como elas são encaradas por educadores e qual o espaço para tais 
atividades nas escolas e instituições de ensino?  São vistas como áreas próprias de conhe-
cimento ou são encaradas como “pontes”, “trampolins”, como procedimentos para ativida-
des consideradas “sérias” e importantes no processo de educação formal? Não raro vemos 
professores trabalhando com uma peça teatral com sua turma a fim de que as crianças 
apreendam conhecimentos em outras áreas, como História ou Língua Portuguesa.  

No sentido de contribuir com as discussões relacionadas à arte e ao lúdico e repensar 
propostas de atividades oferecidas nas escolas apresentamos, neste texto, os resultados do 
trabalho desenvolvido pelo Projeto LUDIBUS no ano de 2009. Explicitamos os objetivos, 
referencial teórico e procedimentos metodológicos do Projeto a apresentamos o trabalho 
realizado em uma instituição da cidade Marília- SP, bem como as propostas, discussões 
e oficinas realizadas durante o curso de extensão universitária “Linguagens Artísticas na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental”, com carga horária de 32 horas, oferecido aos 
alunos da FFC – UNESP, pela equipe do Projeto. O curso contou com a participação de 
treze alunos (as) do curso de Pedagogia, regularmente matriculados (as).  

1. O Projeto LUDIBUS
O Projeto LUDIBUS está vinculado ao Departamento de Didática da Faculdade de 

Filosofia e Ciências - FFC1 da Unesp- Universidade Estadual Paulista, Campus de Marí-
lia e foi criado em 1999, a partir dos esforços de Departamentos e Direção da FFC, bem 
como da reitoria da Unesp.  Visa a aliar ensino, pesquisa e extensão, tripé da Universidade 
Pública, por meio de suas ações.  

O Projeto conta com um ônibus itinerante adaptado e organizado para o desenvolvi-
mento de trabalhos com artes, literatura infantil e jogos e atividades lúdicas. Recebeu, no 
ano de 2009, o auxílio financeiro e bolsistas vinculados ao Núcleo de Ensino de Marília e 
à PROEX - Pró Reitoria de Extensão Universitária da Unesp. 

A proposta fundamental do Projeto é a de levar o ônibus lúdico às escolas públicas de 
1   Ao longo desse texto utilizaremos a sigla FFC para nos referirmos à Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp.
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Educação Infantil e Ensino Fundamental do município de Marília - SP, visando a sensi-
bilizar professores, profissionais da educação, alunos das escolas públicas e estudantes dos 
cursos2 da FFC para o fato de que a arte e o lúdico são importantes elementos da cultura. 
Portanto, devem fazer parte do ambiente escolar.  

Nossa proposta visa a estabelecer diálogo e refletir com professores e profissionais da 
educação sobre a importância da arte e do lúdico na Educação Básica e sobre as atividades 
artísticas mais adequadas ao desenvolvimento da criatividade infantil. Também pretende-
mos levar alunos (as) de cursos de graduação da FFC a conhecerem a realidade educacio-
nal do município, a discutirem, analisarem e organizarem ações e atividades voltadas para 
o campo da arte e do lúdico junto às crianças das escolas contempladas, parceiras do Pro-
jeto. Também pretendemos levar crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 
a desenvolverem atividades artísticas e lúdicas, que estimulam seus processos de criação e 
que as instigam a falar de seu mundo: alegrias, medos, anseios e formas de ver o mundo.

Desenvolvemos reuniões semanais com a equipe do Projeto para a organização do 
trabalho a ser desenvolvido nas escolas. Em tais reuniões trabalhamos de forma coletiva 
discutindo idéias, apresentando temas a serem desenvolvidos, analisando propostas apre-
sentadas, fazendo escolhas, organizando materiais e atividades a serem trabalhadas com as 
crianças durante o ano letivo.  

Quanto ao processo de avaliação, das ações desenvolvidas, este se dá de maneira con-
tínua, também por meio das reuniões semanais realizadas. Enfatizamos o trabalho desen-
volvido e a participação dos professores (as) e profissionais da educação das instituições 
parceiras, em relação às resposta das crianças. Avaliamos as atividades propostas, o traba-
lho individual e em grupo, as turmas de alunos (as), o uso dos materiais disponibilizados e 
o envolvimento com as ações desenvolvidas. 

A equipe também organiza todo o material contido no ônibus. Em cinco grandes 
baús de madeira coloridos encontram-se livros, papéis, tintas, materiais variados para 
o trabalho com artes visuais, musicais, teatrais. Há também um acervo de livros e gibis, 
amplamente utilizado pelas crianças nas escolas. A equipe também organiza e alimenta 
uma página específica relacionada ao Projeto no site da FFC, qual seja – http://www.
marilia.unesp.br/ludibus. 

O suporte teórico de nossas ações no Projeto se dá por meio de reuniões junto ao GE-
ALE3 - Grupo de Estudos sobre Arte e Ludicidade na Educação, da FFC. Neste grupo, 

2   Cursos de Pedagogia, Filosofia, Ciências Sociais e Biblioteconomia.

3    O GEALE- Grupo  de  Estudos  sobre Arte  e  Ludicidade  na  Educação  ainda  não  se  caracteriza  como Grupo  de 

Pesquisa cadastrado, mas como de estudos de temas ligados à arte e ao lúdico.
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do qual participa toda a equipe, textos de autores ligados às áreas da arte e do lúdico são 
amplamente discutidos e analisados, a fim de embasarem teoricamente o trabalho desen-
volvido pela equipe do projeto. 

Discutimos com a equipe sobre o que é arte (FISCHER, 1971), qual sua função e 
necessidade na contemporaneidade, a sua importância para a cultura e para a educação 
do homem, sobre processos de criação e fruição (MARTINS, PICOSQUE e GUERRA, 
1998), bem como sobre o que é o lúdico (HUIZINGA, 1990), o jogo e o papel do jogo na 
educação de crianças (BROUGÈRE, 1998).  

Nossa proposta vai ao encontro de um trabalho que privilegia a criação infantil, as falas 
das crianças em seus momentos de criação (KOSMINSKY, 1992), (CORDEIRO, 1997) 
e fruição, a liberdade de jogar voluntariamente (HUIZINGA, 1990) e a organização de 
um ambiente educativo dentro do ônibus propício ao desenvolvimento infantil por meio 
jogo e da criação artística (KISHIMOTO, 2003).  

Quanto à metodologia utilizada, nos aproximamos do referencial teórico - metodoló-
gico da pesquisa ação, que segundo Thiollent é 

um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um proble-

ma coletivo e no qual o pesquisador e os participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou parti-

cipativo ( 1986, p.14). 

O autor ainda diz que 

uma pesquisa pode ser qualificada de pesquisa–ação quando houver real-

mente uma ação por parte das pessoas ou grupos implicados no problema 

sob observação. Além disso, é preciso que a ação seja uma ação não tri-

vial, o que quer dizer uma ação problemática, merecendo investigação 

para ser elaborada e conduzida (1986, p.15).

Os critérios e formas de trabalho são construídos, como já apontamos, em conjunto com 
a equipe do Projeto, num trabalho de elaboração coletiva. Consideramos importante a ela-
boração coletiva como procedimento de trabalho, tendo em vista que buscamos contribuir 
para a formação de um professor criativo e capaz de elaborar projetos educativos relaciona-
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dos às áreas de conhecimento trabalhadas no Projeto.  Cabe também ressaltar que a escolha 
dos (as) bolsistas e outros (as) participantes é feita considerando-se, entre outras coisas, a 
aproximação que estas pessoas possuem com as diversas linguagens artísticas (como a mú-
sica, o teatro, as artes visuais, a dança, entre outras). Assim, toda a equipe tem condições de 
contribuir em termos de proposituras de atividades. O diálogo é o mote da criação grupal.

Apresentamos, a seguir, o trabalho realizado no SEAMA - Casa do pequeno Cidadão 
II, junto a crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental e a propositura e realização 
de um curso de extensão intitulado “Linguagens Artísticas na Educação Infantil e no En-
sino Fundamental”, destinado a professores em processo de formação inicial. 

O trabalho realizado no SEAMA - Casa do Pequeno Cidadão II4.

No ano de 2009 várias reuniões foram realizadas e inúmeras propostas surgiram a 
partir dos encontros da equipe. Temas gerais foram escolhidos, seguindo orientações de 
Lopes (2006), no sentido das crianças falarem de si e de seu entorno por meio da arte. São 
estes os temas: “Quem sou eu”, “Minha casa”, “Minha escola”, “Meu bairro”. 

A partir deste temas gerais, várias linguagens artísticas foram utilizadas. A preparação 
do trabalho a ser desenvolvido na instituição SEAMA foi muito rica e mobilizou toda a 
equipe. Para exemplificar estes momentos, em uma das reuniões da equipe ocorreu um Sa-
rau, tendo os participantes trazido poemas, histórias, músicas de diversos autores e temas 
para que todos refletissem acerca das atividades a serem elaboradas pela equipe, sempre 
dentro da proposta de criação de um trabalho coletivo, construído pelo grupo. 

Com o aporte das reuniões semanais, a equipe do projeto colocou em prática no SEA-
MA as propostas elaboradas previamente. Quatro turmas foram contempladas, dos tercei-
ros e quartos anos do Ensino Fundamental, totalizando cerca de noventa crianças. 

O trabalho foi realizado nos períodos da manhã e da tarde. Iniciamos com diálogos e 
propostas relacionadas à imagem que as crianças faziam de si. Houve rodas de conversas, 
elaboração de auto - retratos, reflexões sobre músicas relacionadas à temática. Posterior-
mente as crianças falaram a respeito de suas casas, seus bairros e escola, por meio de histó-
rias, de trabalhos de artes visuais, de construção de textos, de dramatizações. 

Desta forma esperamos continuar a realizar um trabalho que estimula a criação artísti-
ca das crianças, apresenta novas formas de diálogo entre a universidade e as escolas e ins-
4   O SEAMA- Casa do Pequeno Cidadão II é uma instituição mantida pela congregação religiosa dos Irmãos do Sagrado 

Coração e existe desde 1989. Recebe auxílio por meio de parcerias com a Prefeitura municipal de Marília- Secretaria da 

Educação e Secretaria do Bem Estar Social. Em 1998, o SEAMA passou também a receber a designação de Casa do 

Pequeno Cidadão II. 
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tituições públicas de educação básica, que fomenta pesquisas e acende entre os estudantes 
participantes da equipe do projeto LUDIBUS o gosto pelas linguagens artísticas e lúdicas.

2.  Organização do Curso de Extensão 
“Linguagens Artísticas na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental”: Diálogo Inicial.
No início do ano de 2009, com as primeiras reuniões ocorridas com o grupo de bol-

sistas e colaboradores do Projeto, uma idéia foi retomada a partir de discussões ocorridas 
no ano anterior: a realização de uma Semana de Arte e Cultura, tendo como enfoque a 
Educação Básica, organizada e oferecida pela equipe do LUDIBUS. A idéia era a de ofe-
recermos oficinas de jogos teatrais, de musicalidade, de confecção de fantoches, bem como 
oferecermos palestras relacionadas aos temas da arte e do lúdico nas escolas de Educação 
Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental, séries iniciais). Durante todo o ano, 
anunciaríamos e ofereceríamos oficinas e palestras variadas a alunos (as) da FFC e pessoas 
da comunidade acadêmica e geral, interessadas nos assuntos abordados. 

A partir das discussões realizadas a proposta inicial se modificou e pensamos em reali-
zar um evento, com duração de três ou quatro dias, num formato mais condensado, a fim 
de oferecermos palestras e mini – cursos. Pensamos em nomes de profissionais pesquisa-
dores da área, em pessoas que pudessem ministrar cursos de curta duração, mas esbarra-
mos em questões relacionadas a tempo e financiamentos.

Concluímos que um curso de extensão, no qual pudéssemos apresentar nossos conhe-
cimentos e realizar discussões e oficinas ligadas à arte na Educação Básica seria o ideal. A 
própria equipe colocaria seus conhecimentos a serviço da realização deste curso. 

Optamos por abordar algumas das linguagens artísticas trabalhadas no Projeto e por 
deixar de abordar as questões relacionadas ao brinquedo e às atividades lúdicas neste curso, 
devido às especificidades da proposta. As linguagens artísticas a serem trabalhadas seriam: 
teatro de fantoches, sua importância para a Educação Infantil e oficinas de confecção; 
jogos dramáticos, teatrais e movimento na Educação Infantil e no Ensino Fundamental; 
musicalidade na Educação Básica; discussões a respeito da necessidade da arte para a for-
mação humana e elaboração de protocolos das atividades realizadas ( JAPIASSU, 2001), 
como forma de avaliação do trabalho.  

Organizamos a programação do curso, que teve por objetivos discutir, analisar e ava-
liar a importância das linguagens artísticas para a formação e crescimento de crianças da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental, séries iniciais e oferecer aos participantes 
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oficinas de vivências relacionadas às linguagens artísticas no processo educacional formal 
de crianças da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental ). 

O curso teve como título: “Linguagens Artísticas na Educação Infantil e no Ensino Fun-
damental”. Programamos para o curso os seguintes tópicos: a importância da arte para a 
formação humana; o teatro de fantoches: possibilidades de trabalho na Educação Básica; 
o teatro de fantoches: confecção de bonecos de espuma; a arte musical: descobrindo e 
produzindo sons; a arte musical: propostas de atividades na Educação Básica; jogos dra-
máticos e teatrais na Educação Infantil e no Ensino Fundamental; criação teatral coletiva; 
as linguagens artísticas como mote para a criação infantil.

Nosso intento era o de apresentar aos participantes do curso referencial teórico perti-
nente ao tema, bem como oferecer oficinas de vivências em linguagens artísticas. Nosso 
referencial teórico se baseou em Fischer (1971) e em Lowenfeld (1977) para darmos 
início a uma discussão relacionada à necessidade da arte para a formação humana e pos-
sibilidades de trabalho nas escolas de Educação Básica; em Spolin (1979), Slade (1978), 
Boal (1991) e Japiassu (2001), entre outros, para tratarmos dos pressupostos teóricos e 
atividades práticas a respeito dos jogos dramáticos e teatrais.  No campo do movimento 
nos baseamos na obra de Rudolf Laban (1978) e no da musicalidade em Slade (1978). 

Nossa metodologia baseou-se na apresentação e discussão de textos, no oferecimento 
das oficinas, na proposta de criação, por parte dos participantes, de atividades ligadas ao 
tema e nos protocolos5 de atividades ( Japiassu, 2001) como forma de avaliação do curso.

3. Resultados do Trabalho Desenvolvido  
Iniciamos o curso no mês de outubro e o finalizamos em dezembro.  Ele teve uma du-

ração de 32 horas ao todo e realizamos oito encontros com um grupo de treze  estudantes 
do Curso de Pedagogia da FFC. Em nosso primeiro encontro, discutimos a respeito dos 
diversos conceitos de arte, apresentando definições de livros, dicionários comuns e de 
Filosofia e sobre a necessidade da arte para a formação humana. Tomamos como base o 
trabalho de Fischer (1971) para desenvolvermos esta primeira conversa. 

Fischer parte do pressuposto de que a arte é, foi e sempre será necessária para que 
compreendamos melhor o mundo que nos cerca e nos aproximemos mais de nossos se-
melhantes. Há, na apreciação de uma obra de arte, um processo de identificação e não 
identificação com o que é visto e apreciado, de aproximação e de distanciamento da obra, 
um desejo de fazer parte de um todo maior, de compreender melhor o homem e suas ações 
de maneira dialética. 
5   Trataremos dos chamados Protocolos de Atividades no próximo item- resultados do trabalho desenvolvido.
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O primeiro encontro, de caráter mais teórico, levou o grupo a vários questionamentos 
a respeito da arte e de como ela é trabalhada (ou desprezada) nas escolas. Discutimos a 
respeito de práticas correntes que ocorrem nas escolas de Educação Infantil e de Ensi-
no Fundamental, muitas vezes ultrapassadas, por não levarem as crianças a efetivamente 
criarem e apreciarem obras de arte. Abordamos possibilidades outras que não as práticas 
repetitivas vistas e revistas por professores em processo de formação inicial em seus mo-
mentos de estágio. 

Após as discussões do primeiro encontro ficou acordado que faríamos, por motivos de 
necessidade, uma alteração na programação do curso. Ao invés de trabalharmos em segui-
da com teatro de fantoches, trabalharíamos com jogos dramáticos e teatrais e oficinas de 
movimento e de criação coletiva. 

Nos dois encontros que se seguiram tratamos a respeito do jogo dramático e teatral e 
do movimento, apresentando autores relacionados ao tema. Isso sempre ocorreu antes do 
oferecimento das oficinas de vivências em linguagens artísticas.

Fizemos, inicialmente, uma diferenciação entre o que vem a ser jogo dramático e teatral 
e afirmamos considerar o jogo dramático mais apropriado para o trabalho na educação 
infantil e o jogo teatral para o ensino fundamental. Em relação a esta diferenciação, que 
não é consenso entre todos os autores, Japiassu  afirma que 

No jogo dramático entre sujeitos, todos são ‘fazedores’ da situação ima-

ginária, todos são ‘atores’. No jogo teatral, o grupo de sujeitos que joga 

pode se dividir em equipes que se alternam nas funções de jogadores e de 

observadores, isto é, os sujeitos jogam deliberadamente para outros que os 

observam. Na ontogênese, o jogo dramático (faz de conta) antecede o jogo 

teatral. Diferentemente do jogo dramático, o jogo teatral é intencional  e 

explicitamente dirigido para observadores, isto é, pressupõe a existência 

de uma platéia.. Todavia, tanto no jogo dramático como no jogo teatral, 

o processo de representação dramática ou simbólica no qual se engajam os 

jogadores desenvolve-se na ação improvisada e os papéis de cada jogador 

não são estabelecidos a priori, mas emergem das interações que ocorrem 

durante o jogo.  (2001, p.21)

Nos baseamos na trabalho de Rudolf Laban (1978) para tratar da questão da educação 
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voltada para o movimento na educação infantil. O autor afirma que o homem possui uma 
gama muito maior de movimentação do que outros animais. O autor argumenta que só 
o homem pode movimentar-se, refletir sobre seus movimentos e redirecionar sua ação e 
formas de movimentação, se assim o desejar ou necessitar. 

Realizadas as discussões teóricas, iniciamos o trabalho com propostas de oficinas de vi-
vências em jogos dramáticos, teatrais, movimento e criação teatral coletiva. A participação 
do grupo foi muito boa e percebemos o envolvimento dos (as) participantes em todas as 
atividades desenvolvidas: exercícios em duplas, em grupos de quatro participantes e exer-
cícios e propostas que envolviam o grupo como um todo. 

Os estudantes sempre avaliaram oralmente o trabalho, conversando a respeito das pro-
postas e de sua possível aplicabilidade para turmas de crianças e faixas etárias adequadas. 

Também conversamos a respeito dos protocolos de atividades, que se constituem em 
documentos produzidos pelos participantes do grupo como forma de avaliação do traba-
lho desenvolvido. Os protocolos configuram-se como documentos do vivenciado, como 
textos mais livres e artísticos.  Segundo Japiassu

Os protocolos são as coisas que o aluno quer dizer sobre o que vivenciou 

nas aulas de teatro. Eles se referem sempre à última sessão de trabalho e 

costumam ser apresentados quando tem início um novo encontro, duran-

te o círculo de discussão inicial. A cada sessão um aluno diferente ou um 

grupo de alunos se responsabiliza pela confecção do protocolo referente 

aos assuntos discutidos, aos episódios ocorridos e às reflexões sobre o traba-

lho daquele dia. (2001, p. 60)

O protocolo pode assumir outras nomenclaturas, como “jornal”, “memórias”, “lembran-
ças”, etc. No caso de nosso trabalho, combinamos com o grupo de participantes que os 
protocolos seriam desenvolvidos apenas no último encontro e que neles poderiam constar 
sínteses do trabalho realizado. As avaliações ao final de cada oficina de trabalho poderiam 
ser feitas oralmente. 

Pudemos observar o quanto o grupo apreciou o trabalho de criação teatral coletiva a 
partir de propostas simples de jogos dramáticos e teatrais, que foram aos poucos se tor-
nando mais complexas. Nas propostas havia um problema a ser solucionado e os (as) par-
ticipantes eram instigados (as) a improvisar, ou seja, resolver os problemas no momento 
em que eles surgem cenicamente (SPOLIN, 1979).
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Discutimos a questão da musicalidade de maneira mais ampla nas duas oficinas espe-
cíficas sobre o tema: abordamos a questão do ritmo e da harmonia e a produção de sons. 
Baseamo-nos em Slade (1978), entre outros autores. Os participantes do curso desco-
briram possibilidades de emissão de sons a partir do próprio corpo e de objetos de uso 
comum, encontrados na própria sala de aula.

Nas oficinas de confecção de bonecos de espuma discutimos sobre a importância dos 
fantoches para o trabalho com crianças, de suas possibilidades cênicas e de como podem 
auxiliar no processo de criação de histórias individuais e coletivas. Foram também apre-
sentadas técnicas de elaboração de bonecos de espuma. 

O momento de avaliação final ficou reservado para o último encontro, no qual seriam 
apresentados os protocolos das atividades desenvolvidas. Três subgrupos se formaram para 
discutirem e avaliarem os encontros ocorridos e as atividades desenvolvidas durante o 
curso e para elaborarem o protocolo de atividades. Três protocolos foram elaborados e 
apresentados aos grupos, contendo poemas, colagens, encenações e desenhos. 

Houve uma boa avaliação do curso por parte dos participantes, que disseminaram a 
proposta em suas escolas. Recebemos, posteriormente, propostas de apresentação do curso 
para professores (as) atuantes em escolas da rede pública de Marília. 

Consideramos, assim, que o Projeto contribuiu, no ano de 2009, para a formação inicial 
de professores de maneira específica, ao oferecer o curso “Linguagens Artísticas na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental”, divulgando algumas das propostas do ônibus lúdico e 
itinerante.

Conclusão
Consideramos que por meio do curso “Linguagens Artísticas na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental”, a equipe do Projeto LUDIBUS fomentou junto a estudantes do 
curso de Pedagogia  da FFC rica discussão a respeito das práticas e visões correntes acerca 
do uso das linguagens artísticas nas escolas de Educação Básica com crianças entre 3 e 10 
anos e  apresentou propostas de trabalho na área das artes com vistas à criação infantil. 

Para tanto, a equipe levou os (as) participantes a imergirem no mundo das artes e da 
criação, por meio da participação nas oficinas de vivências em linguagens artísticas. Que 
sejam estes (as) graduandos (as) multiplicadores de um trabalho que leve as crianças a 
criarem, a expressarem-se, a falarem de si e seu entorno por meio da arte, tão essencial ao 
ser humano. 

Essa já é uma meta alcançada pelo Projeto no tocante ao trabalho da equipe junto às 
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instituições educacionais públicas do município de Marília- SP. No SEAMA as crianças 
das séries iniciais do Ensino Fundamental puderam vivenciar ao longo deste ano de 2009 
ricas atividades de criação e fruição artísticas, puderam jogar e liberar a imaginação por 
meio de brincadeiras e invenções. 

O ambiente lúdico organizado dentro do ônibus propiciou momentos educacionais 
prazerosos e intensos: brinquedos tradicionais misturaram-se aos jogos de tabuleiro e de 
construção. Fantoches de todos os tipos estimularam as crianças a criarem histórias im-
provisadas com enredos intrincados. Os livros e gibis, aliados aos bancos e mesas presentes 
no ônibus propiciaram momentos de leitura descontraídos às crianças. As propostas ofe-
recidas levaram as crianças a falarem de si e de seu entorno: escola, casa, família, amigos, 
diversões, temores, anseios. 

E, desta forma, consideramos que o Projeto foi capaz de aliar ensino, pesquisa e exten-
são em seu bojo, privilegiando momentos mágicos de aprendizado baseados na criação e 
na ludicidade.   
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Resumo: O artigo trata da elaboração de unidades didáticas para as aulas mi-
nistradas no projeto do Núcleo de Ensino “A Pré-História do Oeste 
Paulista Contada por Meio dos Objetos”. As atividades foram de-
senvolvidas com quatro turmas de 5a série, da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental João Antônio Rodrigues, localizada no Mu-
nicípio de Iepê, SP. Foram ministradas aulas expositivas seguidas de 
atividades lúdicas relacionadas ao tema proposto de cada aula. As 
unidades didáticas tratam do tema transversal “Pluralidade Cultu-
ral”, dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Tiveram por objetivo 
contribuir para o reconhecimento das qualidades da própria cultura, 
valorando-as criticamente e enriquecendo a vivência de cidadania.
Foram trabalhados os seguintes temas: 1) Formação Cultural do 
Brasil; 2) Patrimônio Cultural; 3) Arqueologia e 4) Noções de Ter-
ritório Guarani.

Palavras-chave: Educação – Educação Patrimonial – Cultura – Arqueologia – Gua-
rani.

1    Professora  Doutora  do  Departamento  de  Planejamento,  Urbanismo  e  Ambiente,  da  Faculdade  de  Ciências  e 

Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Campus de Presidente Prudente, SP. Coordenadora do projeto do Núcleo de 

Ensino “A Pré-História do Oeste Paulista Contada Por Meio Dos Objetos” e do Laboratório de Arqueologia Guarani (LAG).

2   Aluno  bolsista  do  curso  de  geografia,  da  Faculdade  de Ciências  e  Tecnologia,  Universidade  Estadual  Paulista, 

Campus de Presidente Prudente, SP.

3   Aluna  bolsista  do  curso  de  geografia,  da  Faculdade  de Ciências  e  Tecnologia,  Universidade  Estadual  Paulista, 

Campus de Presidente Prudente, SP.

4   Aluna  bolsista  do  curso  de  geografia,  da  Faculdade  de Ciências  e  Tecnologia,  Universidade  Estadual  Paulista, 

Campus de Presidente Prudente, SP.

5   Pesquisadora do Laboratório de Arqueologia Guarani, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual 

Paulista, Campus de Presidente Prudente, SP.
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Introdução
O projeto “A Pré-História do Oeste Paulista Contada por Meio dos Objetos” foi de-

senvolvido para quatro turmas de 5a série, do Ensino Fundamental João Rodriguez, do 
Município de Iepê, SP. Neste projeto desenvolvemos quatro unidades didáticas, além da 
realização de aulas e de oficinas.

As unidades didáticas foram elaboradas por alunos do curso de Geografia da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia (FCT), da Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de 
Presidente Prudente, SP. 

As unidades didáticas foram apresentadas durante aulas ministradas pelos alunos bol-
sistas, para alunos e professores de história e geografia. As atividades realizadas foram au-
las expositivas; oficinas de argila, sobre a técnica de produção da cerâmica Guarani; saídas 
a campo para identificação dos bens patrimoniais, existentes no Município de Iepê; visita 
ao Museu de Arqueologia Iepê (MAI) e atividades com mapas político e hidrográfico do 
Brasil, para identificar a migração dos Índios Guarani a partir dos cursos d`água, além de 
atividade com mosaico de imagens sobre a formação cultural do Brasil.

A elaboração das unidades didáticas veio da verificação da necessidade de um maior 
aporte teórico aos professores, para trabalharem os temas abordados durante a atuação do 
projeto com os alunos em sala de aula. Dessa forma, o conteúdo relacionado à arqueologia 
pôde ser aprofundado, a partir das aulas temáticas e de atividades lúdicas.

Diante deste quadro, foram elaborados materiais destinados ao professor, com o intuito 
de contribuir para a elucidação de temáticas como arqueologia, cultura e educação patri-
monial e, assim, auxiliá-lo na transposição desses conteúdos para os alunos.

As unidades didáticas que abrangem os seguintes temas: Cultura e Formação do Bra-
sil, Patrimônio Cultural, Arqueologia e Noções de Território Guarani. Para cada unidade 
didática foi ministrada uma aula durante o projeto.

1. Aporte Teórico-Metodológico: Propostas 
Curriculares que Nortearam a Execução do Projeto
A elaboração e o desenvolvimento das unidades didáticas estão embasados na Proposta 

Curricular, elaborada para as Escolas Estaduais do Estado de São Paulo, com base nos 
Temas Transversais elencados nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) definidos 
para o Ensino Fundamental do Terceiro e Quarto Ciclos que contemplam alunos de 5a a 
8a séries. 
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1998 “o papel fundamental 
da educação no desenvolvimento das pessoas e das sociedades amplia-se ainda mais no 
despertar para a formação de cidadãos” (BRASIL, 1998, p.6). Nesse contexto, os temas 
transversais podem ser entendidos como um conjunto de temas que buscam promover a 
educação para a cidadania, discutindo questões sociais relevantes para a aprendizagem e 
reflexão dos alunos. Os Temas Transversais contemplam: Ética, Meio Ambiente, Saúde, 
Orientação Sexual, Trabalho, Consumo e Pluralidade Cultural.

As unidades didáticas desenvolvidas no Projeto do Núcleo de Ensino “A Pré-Histó-
ria do Oeste Paulista, Contada Por Meio Dos Objetos” seguiram critérios abordados no 
Tema Transversal específico da Pluralidade Cultural. “O tema Pluralidade Cultural ofere-
ce oportunidades de conhecimento de suas origens como brasileiros e como participantes 
de grupos culturais específicos” (BRASIL, 1998, p. 137). Dessa forma, com base nos PCN 
de 1998:

A temática da Pluralidade Cultural diz respeito ao conhecimento e à va-

lorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais 

que convivem no território nacional, às desigualdades socioeconômicas e 

à crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam 

a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o 

Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes parado-

xal. Este tema propõe uma concepção que busca explicitar a diversidade 

étnica e cultural que compõe a sociedade brasileira, compreender suas 

relações, marcadas por desigualdades socioeconômicas e apontar trans-

formações necessárias, oferecendo elementos para a compreensão de que 

valorizar as diferenças étnicas e culturais não significa aderir aos valores 

do outro, mas respeitá-los como expressão da diversidade, respeito que 

é, em si, devido a todo ser humano, por sua dignidade intrínseca, sem 

qualquer discriminação (BRASIL, 1998, p. 121).

Os parâmetros trabalham com o pressuposto de que o grande desafio da escola é re-
conhecer a diversidade como parte inseparável da identidade nacional e dar a conhecer a 
riqueza representada por essa diversidade etnocultural que compõe o patrimônio sociocul-
tural brasileiro, investindo na superação de qualquer tipo de discriminação e valorizando a 
trajetória particular dos grupos que compõem a sociedade. Nesse sentido,
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Para viver democraticamente em uma sociedade plural é preciso respeitar 

os diferentes grupos e culturas que a constituem. A sociedade brasileira 

é formada não só por diferentes etnias, como também por imigrantes de 

diferentes países. Além disso, as migrações colocam em contato grupos 

diferenciados. Sabe-se que as regiões brasileiras têm características cultu-

rais bastante diversas e que a convivência entre grupos diferenciados nos 

planos social e cultural muitas vezes é marcada pelo preconceito e pela 

discriminação (BRASIL, 1998, p. 117).

As culturas são produzidas pelos grupos sociais ao longo das suas histórias, na constru-
ção de suas formas de subsistência, na organização da vida social e política, nas suas rela-
ções com o meio e com os outros grupos, na produção de conhecimento etc. A diferença 
entre culturas é fruto da singularidade desses processos em cada grupo social (BRASIL, 
1998, p. 121).

Partindo do pressuposto de que reconhecer e valorizar a diversidade cultural é atuar 
sobre um dos mecanismos de discriminação e exclusão, entraves à plenitude da cidadania 
para todos e, portanto, para a própria nação, as unidades didáticas foram desenvolvidas 
apoiadas nos objetivos definidos pelos PCN de 1998, que buscam conhecer a diversidade 
do patrimônio etnocultural brasileiro, cultivando atitude de respeito para com pessoas e 
grupos que a compõem, reconhecendo a diversidade cultural como um direito dos povos 
e dos indivíduos e elemento de fortalecimento da democracia para com isso valorizar cul-
turas presentes na constituição do Brasil como nação, reconhecendo sua contribuição no 
processo de constituição da identidade brasileira.

2. As Unidades Didáticas

2.1 Formação Cultural do Brasil

A primeira unidade abrangeu o conteúdo “Formação Cultural no Brasil”, ministrado 
na primeira aula do projeto. Nessa unidade, abordamos o processo de formação da cultura 
brasileira e a contribuição recebida dos principais grupos culturais.

Cultura é o conjunto de sentidos e valores, cujo significado é produzido e reproduzido 
pela sociedade em seu cotidiano, englobando aspectos imateriais que podem modificar-
-se ao longo do tempo (MENESES, 1996). Nesse sentido, podemos entender cultura 
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como costumes, hábitos, ideias e valores que são transmitidos por uma sociedade ou grupo 
social. Em outras palavras, é tudo aquilo que se constitui como um bem apropriado pelo 
homem, com suas características únicas e particulares. Assim, constam o tipo de alimen-
tação, as roupas usuais do dia a dia, as datas comemorativas e festas, entre muitos outros 
elementos presentes em nossa vida e que fazem parte da nossa cultura.

A formação cultural do Brasil é muito diversa e ocorreu durante um longo processo, 
que teve início na colonização. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram 
os indígenas, cujos costumes eram muito diferentes daqueles dos europeus, como o fato de 
andarem nus, sem qualquer constrangimento. Posteriormente, houve a imigração forçada 
de negros provenientes da África para trabalhar como escravos nas fazendas brasileiras. 
Com isso, acrescentou-se mais um elemento cultural na formação da identidade brasileira.

A abolição da escravatura em 1888, marcou o Brasil, na História, como o último país 
da América a libertar seus escravos, fato que acarretou transformações profundas na forma 
de organização da sociedade brasileira, até então, baseada no trabalho escravo, resultando 
no incentivo à imigração de trabalhadores livres para nossas lavouras.

A abolição de 1888 não significou, no entanto, a inclusão efetiva da população negra na 
sociedade brasileira, uma vez que suas necessidades básicas não foram atendidas. Não ga-
rantiu aos libertos acesso à terra, privando-os de condições de moradia e trabalho, fazendo 
com que  parte regressasse às fazendas para retomar, com baixa remuneração, o trabalho 
que já realizavam anteriormente.

A forma precária com que a população negra foi incluída na sociedade acarretou con-
sequências sentidas até hoje por essa população até hoje. De acordo com Carvalho (2008):

Até hoje essa população ocupa posição inferior em todos os indicadores 

de qualidade de vida. É a parcela da população com os empregos menos 

qualificados, os menores salários, os menores índices de ascensão social 

[...] A população negra teve que enfrentar sozinha o desafio da ascensão 

social, e frequentemente precisou fazê-lo por rotas originais, como o es-

porte, a música e a dança (CARVALHO, 2008, p. 52-53).

Com a abolição da escravidão, em 1888, chegaram ao Brasil os primeiros imigrantes 
para compor a mão de obra livre e qualificada, substituindo o trabalho escravo. Vinham, 
principalmente, da Europa, já que a população europeia crescia de maneira intensa, o que 
foi completado com a expansão dos Estados europeus. Outra migração significativa foi a 
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de asiáticos, principalmente japoneses, que também trouxeram influências para a chamada 
cultura brasileira.

Com relação ao incentivo à imigração de trabalhadores livres, Diegues Junior (1964) 
ressalta que:

O regime escravo prejudicou, nos começos, o movimento imigratório; tão 

logo o trabalho escravo entrou em declínio ou se sentiu em fraca presença 

existente em algumas regiões do Brasil, a imigração se desenvolveu. E 

foi localizar-s justamente onde era pequena, no quadro da economia 

regional, a participação do escravo; ou em áreas onde o trabalho livre 

entrou a substituir o regime de escravidão (DIEGUES JUNIOR, 1964, 

p. 22-23).

Cabe ressaltar que já houvera imigrações anteriores ao período citado, porém os marcos 
de século XIX intensificaram e mudaram  a natureza das migrações, tendo elas um novo 
tipo de objetivo – o de compor a massa trabalhadora rural, que de acordo Diegues Júnior, 
preferiu sempre o imigrante agricultor, trazendo-o para as fazendas de café ou para as 
colônias agrícolas; o Brasil sempre procurou atrair populações agrícolas de que tem neces-
sidade” (DIEGUES JUNIOR, 1964 p. 22).

 Deste modo, na segunda metade do século XIX – e, sobretudo nos seus 

anos derradeiros, seus dez ou vinte anos finais – a imigração se intensifi-

cou no Brasil. Só depois é que se viu no imigrante não apenas a mão de 

obra agrícola, mas também o artesão, o operário industrial, a artífice por 

conta própria (DIEGUES JUNIOR, 1964, p. 23).

O incentivo dado pelo Governo brasileiro à imigração não tinha como único objetivo a 
substituição da mão de obra escrava pela livre – em um primeiro período para a agricultura 
e, posteriormente, para compor a mão de obra operária já nas cidades – mas também o 
objetivo de branqueamento da população brasileira, por meio da miscigenação entre eu-
ropeus, negros e indígenas, respaldada por teorias sociobiológicas, como o evolucionismo 
que legitimava o branco europeu como raça superior às demais.

Dessa forma, podemos perceber as influências dos indígenas, europeus, negros e asiá-
ticos em nosso cotidiano em vários aspectos como, por exemplo, a presença das culinárias 
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japonesa, italiana, francesa; na música, com os ritmos de origem africana, portuguesa, espa-
nhola e na língua, em que as influências indígenas e africanas se fizeram fortemente presen-
tes. Nesse momento foi de extrema relevância um diálogo com os alunos, pois é importante 
que, a partir do entendimento do conceito de cultura, puderam relacionar nossas caracte-
rísticas típicas com a influência dos diversos povos na formação da identidade brasileira.

2.1.1 Atividades Desenvolvidas Sobre o Tema

A atividade desenvolvida em sala de aula consistiu na confecção de um cartaz com 
rostos de vários tipos étnicos de modo a formar um mosaico das várias etnias existentes 
no Brasil. No centro do cartaz, havia um espelho posicionado de maneira que a criança via 
nele refletido o seu próprio rosto. (Foto 1).

Essa atividade teve por objetivo mostrar aos alunos que todas as etnias retratadas no 
cartaz são importantes para a formação da cultura brasileira, assim como a possibilidade 
de o aluno “identificar-se”, através do espelho, colocado no centro, como parte presente do 
mosaico composto por várias etnias que formam o povo brasileiro.

Foto 1: Identificação do tipo físico no espelho. Material didático 
preparado para a escola  EMEF “João Antônio Rodrigues”, Iepê, SP.

A partir do momento em que o aluno se viu como parte e agente transmissor da cultura 
brasileira pôde perceber que todas as etnias formadoras dessa cultura influenciaram, de 
alguma maneira, seus hábitos e costumes.
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2.2 Patrimônio Cultural

A segunda unidade compreendeu o tema Patrimônio Cultural, que foi abordado na 
segunda aula do projeto. Os assuntos tratados nesta unidade foram: a formação e a con-
ceituação de patrimônio; o patrimônio brasileiro e a importância da educação patrimonial.

O sentido de patrimônio mais próximo daquele que conhecemos e consideramos atu-
almente, surgiu apenas no século XVIII, pois, até então, os Estados europeus eram monár-
quicos e centralizados. Seus reis eram considerados divinos, além de reinarem sobre diver-
sas regiões com línguas e culturas diferentes, o que dificultava a unificação de costumes e 
uma identificação ou sentimento de pertencimento da população a uma nação.

Nesse período, o Estado nacional moderno, criado em forma de República, na França, 
instituiu a igualdade, refletida na cidadania e para isso:

precisava criar cidadãos, fornecer meios par que compartilhassem valores 

e costumes, para que pudessem se comunicar entre si, para que tivessem 

um solo e uma origem supostamente comuns [...] O Estado Nacional 

surgiu, portanto, a partir da invenção de um conjunto de cidadãos que 

deveriam compartilhar uma língua e uma cultura, uma origem e um 

território (FUNARI e PELEGRINI, p. 15-16, 2006).

Foi nesse contexto que surgiu o moderno conceito de patrimônio, não sendo mais 
apenas relacionado a obras religiosas e de cunho privado de tradições antigas e medievais, 
mas sim de valores de um povo, criando uma identidade a partir de uma gama de bens que 
reportam à ação e memória de uma nação.

No Brasil, a conceituação atual de patrimônio cultural está disposta na Constituição 
Federal de 1988, incluindo, além do patrimônio material, o imaterial.

Ao analisar a trajetória de evolução do conceito de patrimônio cultural no Brasil e suas 
classificações, percebe-se que sua caracterização se mantém em constante transformação, 
de modo a colaborar com a conscientização da necessidade de preservação de bens coleti-
vos por parte da população, promovendo ações que contribuem com a construção do ideal 
de cidadania.

Nos anos 1980, a conceituação de patrimônio cultural tomou a significância que pos-
sui atualmente, a partir do artigo 216, disposto na Constituição Federal de 1988. Sobre a 
importância da criação da Constituição para o patrimônio cultural Martins (2006) expõe:
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A instalação da Constituinte Brasileira no final dos anos 80 foi também 

um marco considerável na construção do atual conceito de patrimônio 

cultural, uma vez que as forças dos partidos de esquerda, dos grupos in-

telectuais e dos órgãos de cultura juntaram-se para construir um conceito 

de patrimônio cultural mais dinâmico, mais vivo mais popular e, acima 

de tudo, que favorecesse o exercício da cidadania, processo que vinha 

sendo construído desde os anos 70 (MARTINS, 2006, p. 11).

Ao analisar a trajetória de evolução do conceito de patrimônio cultural no Brasil e suas 
classificações, percebe-se que sua caracterização se mantém em constante transformação, 
de modo a colaborar com a conscientização da necessidade de preservação de bens coletivos 
por parte da população, promovendo ações que contribuem para a construção de cidadania.

Quanto à importância da aplicação da educação patrimonial, esta produz o conheci-
mento do que seja patrimônio cultural e a consciência de sua preservação por parte dos 
professores e alunos, incentivando o contato com as manifestações culturais, nos mais 
variados aspectos, proporcionando conhecimento e valorização da herança cultural.

A educação patrimonial pode ser entendida como uma ferramenta que auxilia a pro-
dução e preservação do conhecimento sobre as manifestações de diferentes grupos étnicos 
que formam a cultura brasileira, na medida em que promove a valorização e difusão desse 
conhecimento, para além da comunidade acadêmica. 

Acerca da função que a educação patrimonial assume dentro do ambiente escolar, Bas-
tos (2006) afirma que:

A educação patrimonial deverá ser entendida como um instrumento de 

“alfabetização cultural” que possibilita ao indivíduo fazer uma leitura 

do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sócio-

-cultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. Este 

processo leva ao reforço da auto-estima dos indivíduos e comunidades e à 

valorização da cultura brasileira, compreendida como múltipla e plural 

(BASTOS, 2006, p. 158).

O significado do que é patrimônio, propiciado pela educação patrimonial coloca a po-
pulação em contato com as manifestações culturais, nos mais variados aspectos, sentidos 
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e significados, proporcionando conhecimento e valorização da herança cultural. Esse co-
nhecimento propicia um melhor uso da herança e incentiva a sua transposição e, muitas 
vezes, de forma a abarcar as mudanças ocorridas ao longo do espaço-tempo, além de 
proporcionar uma preservação sustentável dos costumes e tradições, dando respaldo ao 
fortalecimento de sentimento de cidadania e identidade.

2.2.1 Atividades Desenvolvidas Sobre o Tema

Após aula expositiva sobre o tema, foi realizada uma saída a campo para o reconheci-
mento e análise de alguns patrimônios existentes na cidade de Iepê, SP (Foto 2). 

Foto 2: Saída a campo com alunos na EMEF “João Antônio Rodrigues”, Iepê, SP na aula sobre patrimônio cultural.

Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer os diferentes tipos de patrimônio cul-
tural do local onde vivem e a importância de sua preservação para o contexto histórico-
-regional.

De volta da saída a campo, os alunos produziram um pequeno texto descritivo e/ou um 
desenho, sobre os patrimônios visitados, destacando suas principais características.

2.3 Arqueologia

A terceira unidade tem como tema a Arqueologia e acompanha o conteúdo correspon-
dente à terceira aula do projeto.
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A origem da palavra arqueologia é grega (archaios) que pode ser traduzida como velho 
ou antigo, complementada pelo sufixo (logos) que significa ciência. Os primeiros estudos 
da arqueologia remontam ao período do Renascimento, movimento intelectual, artístico e 
literário ocorrido na Europa no século XVI, que marcou a transição da Idade média para 
Idade moderna.

Dos primeiros achados de vestígios de civilizações passadas às descrições arqueológicas 
do material encontrado, culminaram discussões e polêmicas atuais da arqueologia, geran-
do –  com o advento das pesquisas – hipóteses, julgamentos, análises e uma metodologia 
de trabalho e raciocínio que busca entender os diversos estágios das atividades humanas 
em épocas remotas.

A arqueologia tem por objeto de estudo a história do homem e suas diversas formas de 
manifestação cultural, artística e social, identificadas e reconhecidas através de vestígios 
materiais de culturas passadas. Esses artefatos materiais são formados por objetos móveis 
(como, por exemplo, artefatos indígenas, como vasos ou urnas funerárias) ou objetos imó-
veis (como é o caso de estruturas arquitetônicas).

O local de estudo da arqueologia é o Sítio Arqueológico, no qual se localizam os vestí-
gios a serem estudados por essa ciência.

Quando o arqueólogo delimita uma área para iniciar as escavações, ou seja, o sítio ar-
queológico, inicia-se o processo de extração dos vestígios encontrados, que podem ser de 
diversos tipos. Esses vestígios são deslocados para um laboratório de arqueologia, onde 
serão limpos, numerados e analisados.

É importante que haja um esforço para que os artefatos permaneçam na região em que 
foram encontrados, contribuindo para que a população local tenha a oportunidade de co-
nhecer o patrimônio arqueológico de sua região, podendo identificar-se com ele, aprender 
mais sobre sua própria história e, finalmente, preservar e dar valor com o auxílio da prática 
da educação patrimonial que deverá ser desenvolvida. Concordando com Morais (2006):

Resguardadas as prerrogativas de inserção nacional, o segmento social 

mais interessado na sua fruição é a comunidade local que detém o pa-

trimônio em seu território. Assim, cabe ao poder público federal, com o 

apoio dos poderes estaduais e em parceria com os profissionais arqueó-

logos, esclarecer seus propósitos junto à comunidade e ao poder público 

local em linguagem adequada, estimulando a inclusão social pelo reco-

nhecimento e valorização dos bens arqueológicos, em ações de educação 

patrimonial (MORAIS, 2006, p. 194).
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No Brasil, a arqueologia, embora seja uma ciência pouco divulgada, está presente em 
várias regiões, dentre elas na região do Vale do Paranapanema – que inclui a cidade de 
Iepê – abarcando diversos sítios arqueológicos. Nessa região, os vestígios encontrados em 
maior abundância são os vasos cerâmicos e urnas funerárias pertencentes aos guarani que 
viveram na região por volta de 1000 anos AP.  

2.3.1 Atividades Desenvolvidas sobre o Tema

Após aula expositiva sobre o tema, os alunos realizaram uma oficina de  argila sobre a 
técnica de produção da cerâmica dos índios Guarani  (Foto 3).  

Foto 3: Oficina de argila sobre a técnica de produção da Cerâmica Guarani, 
na EMEF “João Antônio Rodrigues”, Iepê, SP.

Os alunos também realizaram uma visita ao Museu de Arqueologia de Iepê (MAI) 
(Fotos 4, 5 e 6).
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Foto 4: Vista parcial do Museu de Arqueologia de Iepê, onde podemos 
observar os painéis e as peças arqueológicas em exposição. 

 
Fotos 5 e 6: Manuseio de peças arqueológicas no Museu de Arqueologia de Iepê.

 EMEF “João Antônio Rodrigues”, Iepê, SP.

A visita teve como principal objetivo a aproximação dos alunos com o tema trabalhado 
em sala de aula. O contato com os artefatos arqueológicos foi uma forma de despertar 
maior interesse e curiosidade dos alunos. A visita foi acompanhada pelos alunos bolsistas 
e pelo monitor do MAI. 

2.4 Noções de Território Guarani

A quarta unidade apresentou o tema Noções de Território Guarani, e correspondeu à 
última aula do projeto.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

714
C

ap.3 • Recursos Pedagógicos e Produção de M
ateriais D

idáticos

Os guarani constituem um grupo oriundo da matriz Tupi, do tronco linguístico Tupi-
-Guarani, do qual fazem parte também os tupinambá, entre outros grupos.

Seus primeiros registros datam de 5000 AP., na Amazônia Central. No entanto, devido 
a um processo de contínua expansão da população, foram expandindo-se territorialmente, 
dispersando-se acompanhando o curso dos rios, dividindo-se em grupos que se fixaram no 
interior (guarani) e no litoral (tupi).

Os guarani formavam dois grandes blocos culturais e tinham a seguinte distribuição: ao 
sul, ocupavam a bacia Paraná-Paraguai e o litoral, desde a lagoa dos Patos até Cananéia, 
no atual Estado de São Paulo.

Com o intuito de realizar reflexões acerca do significado de território para os indíge-
nas em questão, e da forma como passaram a se relacionar com ele após o contato com a 
sociedade não indígena, é necessário definir os conceitos de território aqui empregados. 

O conceito tradicional de território para a geografia baseia-se na apropriação do espaço 
pelo homem que nele atua como agente de transformações, sendo, portanto uma apro-
priação do espaço feita por um grupo ou classe que o domina. A definição de território, de 
acordo com Haesbaert (2002) é:

O produto de uma relação desigual de forças, envolvendo o domínio ou 

controle político econômico do espaço e sua apropriação simbólica, ora 

conjugados e mutuamente reforçados, ora desconectados e contraditoria-

mente articulados (HAESBAERT, 2002, p. 121).

Para os indígenas, incluindo os guarani, o sentido de território é diferente do tradicio-
nalmente estudado pela geografia, pois representa fortemente o que é simbólico, o que 
vem sendo mantido ao longo da história de uma tribo com seu espaço. Podemos dizer, 
ainda, que as sociedades definem seu território pelas práticas que exercem no espaço, en-
tendendo essas práticas como intrínsecas ao processo da territorialidade. De acordo com 
Lira (2002):

(...) seu  espaço geográfico e histórico, com sua cobertura vegetal carac-

terística, suas espécies medicinais, suas fontes de matérias-primas, seus 

frutos, raízes, sua fauna, seus pássaros, seus peixes, suas cabeceiras, córre-

gos e rios e com seus lugares sagrados, morada dos espíritos e divindades 

culturais. É o espaço no qual, durante milênios ensaiou seus movimentos, 
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seus gestos, suas expressões culturais e seu ritmo de vida, enfim, construiu 

sua história (LIRA, 2002, p. 12).

À medida que se deslocava ao longo do espaço brasileiro, a territorialização indígena, 
especificamente no caso guarani, sofreu influência em suas estratégias de subsistência, nas 
estruturas políticas e sociais e no aumento da população, o que refletiu na organização dos 
assentamentos, os quais podem ser estudados por meio da arqueologia, que se apresenta 
como uma forma de se conhecer um pouco da cultura guarani.

Atualmente, os Guarani e outras sociedades indígenas, sofrem com a progressiva perda 
de território, estando parte concentradas em reservas que, muitas vezes, representam além 
de um território reduzido, um lugar com o qual não se identificam, vendo-se obrigados a 
realizar trabalhos fora de suas aldeias, no intuito de garantir a subsistência do grupo.

2.4.1 Atividades Desenvolvidas Sobre o Tema

Para complementar a aula expositiva e as discussões realizadas, foi utilizado um Mapa 
Político do Brasil, onde foi destacada  a Região Amazônica e um Mapa Hidrográfico do 
brasil que foi distribuído para os alunos, onde puderam visualizar, além da Região Ama-
zônica, os rios pelos quais os Guarani chegaram à região de Iepê (Foto 7). 

Foto 7: Atividade de indetificação do território brasileiro e migração humana realizada a aprtir dos cursos d`água. 
Material didático utilizado na EMEF “João Antônio Rodrigues”, Iepê, SP.
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O intuito da atividade foi a localização da Região Amazônica, pois os alunos, tiveram 
que identificar a delimitação da Amazônia em seus mapas e desenhá-la. Após a localiza-
ção da Amazônia Legal Brasileira, sugerimos aos alunos localizarem os seus respectivos 
Estados de origem.

3. A Importância dos Materiais Didáticos 
Relacionados à Educação Patrimonial
É de suma importância a elaboração de projetos relacionados à educação, como forma 

de dotar o futuro cidadão com ferramentas que o auxiliem na interpretação da sociedade 
contemporânea, além de lhe dar a possibilidade de atuar de maneira ativa no processo 
educacional, haja vista que, ao trabalhar com sua realidade, o educando torna-se sujeito 
desse processo.

A elaboração das unidades didáticas vai ao encontro desta concepção ao trabalhar os 
conteúdos didáticos – arqueologia, patrimônio cultural, território guarani e formação cul-
tural do Brasil – de forma a aproximá-lo do ambiente escolar e do conteúdo contido no 
projeto.

No decorrer da aplicação das unidades, pudemos observar um maior interesse dos alu-
nos pelos temas, principalmente, quando utilizadas conjuntamente com outros instru-
mentos do projeto, como apresentação de slides e as atividades, o que propicia um contato 
mais aprofundado e prolongado com as temáticas abordadas no projeto.

A médio e longo prazos, além de contribuir com o conhecimento dos alunos, as unida-
des também podem ser importantes instrumentos para respaldar o conhecido transposto 
pelos professores aos educandos e promover um aprimoramento do conhecimento do 
próprio docente.

Outro ponto fundamental da confecção e aplicação das unidades didáticas é a aquisição 
de respaldo teórico-metodológico e metodologias de ensino pelos estagiários que serão de 
grande valia para a formação dos professores.

Por fim, cabe ressaltar a transposição do conhecimento para além dos limites da univer-
sidade pública, promovendo a extroversão do conhecimento acadêmico que, ao ser aplica-
do junto à sociedade ganha seu real significado.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
M

ateriais D
id

ático
s no

 E
nsino

 d
e E

d
ucação

 Patrim
o

nial
717

REFERÊNCIAS

BASTOS, Rossano Lopes. A arqueologia pública no Brasil: novos tempos. In: Patrimô-
nio: Atualizando o debate. São Paulo: 8ª SR/IPHAN, 2006.

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: 
Ed. Record, 2008.

DIÉGUES JÚNIOR, Manuel. Migração, urbanização e industrialização. Rio de Janei-
ro: Ministério de Educação e Cultura, 1964.

FUNARI, Pedro Paulo A.; PELEGRINI, Sandra C.A. Patrimônio histórico e cultural. 
Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 2006.

HAESBAERT, Rogério. Territórios Alternativos. Niterói: Editora da UFF, São Paulo: 
Contexto, 2002.

LIRA, Elizeu Ribeiro. A Descontinuidade do Território Krahô. Dissertação apresenta-
da à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista. Presidente 
Prudente, 2004.

MARTINS, Clerton (Org.). Patrimônio Cultural: Da memória ao sentido do lugar. São 
Paulo: Roca, 2006.

MENESES, Ulpiano T.B. Os “usos culturais” da cultura: contribuição para uma aborda-
gem crítica das práticas e políticas culturais. In: YÁZIGI, Eduardo, CARLOS, Ana F. e 
CRUZ, Rita de C.A. (org.). Turismo, espaço, paisagem e cultura. São Paulo: Ed. Huci-
tec, 1996.

BRASIL: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares Nacionais, Terceiro e 
Quarto ciclos do Ensino Fundamental. Temas Transversais, Brasília, 1998, 436 p.

MORAIS, José Luiz. Reflexões acerca da arqueologia preventiva. In: Patrimônio: Atu-
alizando o debate. São Paulo: 9ª SR/IPHAN, 2006.





Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
M

úsica: U
m

a Ferram
enta p

ara o
 E

stud
o

 d
a H

istó
ria

719

Música: Uma Ferramenta para 

o Estudo da História

Célia Maria DAVID, Professora Doutora do Departamento de Educação, 

Ciências Sociais e Política Internacional da FHDSS – UNESP Campus Franca. 

Coordenadora do Projeto.  Gustavo Henrique Godoy FAGUNDES, Aluno do 4º 

ano do curso de graduação em História da FHDSS – UNESP Campus de Fran-

ca. André Alves JANUÁRIO, Aluno do 4º ano do curso de graduação em História 

da FHDSS – UNESP Campus de Franca.

Resumo: O Projeto consistiu na utilização da linguagem musical como um 
suporte para o ensino de História, por entendermos a canção como 
documento histórico, que reflete o período no qual é produzida. 
Portanto, utilizando-se desse recurso, o objetivo foi de buscar uma 
experiência didática motivadora, uma proposta alternativa que pos-
sibilitasse a renovação do ensino de História, tornando-o mais in-
teressante e significativo para os alunos. O projeto foi desenvolvido 
por intermédio do Núcleo de Ensino em duas oitavas séries do en-
sino fundamental da Rede Oficial de Ensino de Franca, durante o 
ano letivo de 2009.

Palavras-chave: Música; Ensino de História; Didática; Ensino-Aprendizagem

Introdução
“Música: uma ferramenta para o estudo da História” foi um projeto desenvolvido por 

intermédio do Núcleo de Ensino da UNESP de Franca. Consistiu em uma proposta  
didático-metodológica  alternativa para o ensino de História  e teve curso na   Escola Es-
tadual Homero Alves, da rede pública de ensino fundamental do município de Franca. O 
projeto foi desenvolvido em duas oitavas séries, de acordo com os conteúdos estabelecidos 
pela Proposta Curricular de História do Estado de São Paulo/2008, para este nível, a sa-
ber: Populismo, Ditadura Militar e a Abertura política da década de 1980.

O primeiro passo constou da observação in loco das salas, onde o projeto seria desenvol-
vido, com a finalidade de se inteirar da realidade das mesmas, como subsídio minimamen-
te necessário para o planejamento das aulas, tendo-se como parâmetro que  “uma apren-
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dizagem é tanto mais significativa, quanto mais relações com sentido o aluno for capaz de 
estabelecer entre o que já conhece, seus conhecimentos prévios e o novo conteúdo que lhe 
é apresentado, como objeto de aprendizagem” (MIRAS, 1996, p.61).

Além disso, ocorreram encontros com a professora parceira do projeto, que deu valiosas 
contribuições para o sucesso do mesmo. Acrescente-se, o cumprimento de um cronograma 
de reuniões quinzenais com a coordenadora do projeto, para discussões sobre o conteúdo, 
seleção das músicas, apresentação das dificuldades encontradas e também dos procedi-
mentos bem sucedidos, ou seja, para a avaliação do trabalho realizado, o que permitia fos-
sem feitos ajustes e reelaboração de pontos necessários visando sempre à melhoria da aula. 

A proposta de trabalho partiu do princípio que concebe a música como “reflexo de 
determinado tempo histórico, por isso, uma fonte que se abre ao pesquisador” (DAVID, 
2006, p126), ademais, uma ferramenta didática naturalmente motivadora, capaz de des-
pertar o interesse da classe, o que, por via de conseqüência se configuraria em um caminho 
facilitador para a aproximação do conteúdo à realidade dos alunos. Para David 

 [...] a canção configura-se como recurso didático privilegiado que en-

volve larga possibilidade de trato metodológico concernente à construção 

do conhecimento; acrescente-se - prazeroso e naturalmente motivador 

(2006, p.126).

Acrescente-se a meta primordial de possibilitar aos alunos percorrerem os caminhos 
da construção do conhecimento, portanto, posicionarem-se criticamente sobre o conheci-
mento pronto e acabado, na condição de sujeitos da História e do seu próprio aprendizado. 
Nessa perspectiva, professor e alunos passam a ocupar lugares que se contrapondo ao que 
se convencionou chamar ensino tradicional, inserem um novo capítulo na história do ensi-
no de História: aos primeiros confere-se a condição de mediadores e não de transmissores 
do conhecimento e aos segundos, o caráter de sujeitos da aprendizagem frente à mera 
condição passiva de receptores, ou depositários de valores de sentido indiscutíveis. 

Acrescente-se ao raciocínio:

  [...] o professor deve ter sempre em mente que o trabalho docente não 

consiste em reproduzir conhecimentos e métodos de ensino pré-fixados 

ou pré-concebidos. As vivências escolares são cheias de momentos im-

previsíveis que precisam ser reconhecidos como particulares e não como 

rotinas padronizadas em modelos. Os materiais, os recursos e os métodos 
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didáticos podem e devem ser múltiplos e diversificados (BRASIL, 2008, 

p.80).

A aula era mobilizada a partir do capital cultural dos alunos, suas informações e reper-
tório musical, como parâmetro para a discussão acerca dos temas e das músicas apresen-
tadas. Os bolsistas traziam informações complementares relativas ao tema e à música em 
análise e a aula se desenvolvia de acordo com o questionamento colocado pelos alunos, 
que, passo a passo iam gerando outros temas e assuntos, alargando tempos e espaços, 
demandando-se, na mesma direção, dilatarem-se os referenciais teóricos e mesmo o reper-
tório musical com a mesma, ou temática relativa. A aula, dessa forma, não se caracterizava 
pela repetição da matéria ou pela exclusão das opiniões dos alunos e sim pela construção 
do conhecimento.  

Este foi o fio condutor da seleção das músicas; buscava-se a música mais próxima da 
realidade do aluno, de modo a descortinar o contexto de produção e permitir ao aluno 
refletir sobre o tema abordado na canção como uma fonte histórica. Nesta perspectiva, a 
proximidade com os conteúdos revelou-se mais estreita e dialética, na realidade, um con-
traponto à aula tradicional, na qual o professor se coloca como único porta-voz do conhe-
cimento e o aluno torna-se um mero espectador. Buscou-se inserir a aula numa dinâmica 
questionadora. Lembrando oportunamente Bittencourt:

O professor de História pode ensinar o aluno a adquirir as ferramentas 

de trabalho necessárias; o saber-fazer-bem, lançar os germes do histórico. 

Ele é o responsável por ensinar o aluno a captar e a valorizar a diver-

sidade dos pontos de vista. Ao professor cabe ensinar o aluno a levantar 

problemas e a reintegrá-los num conjunto mais vasto de outros proble-

mas, procurando transformar, em cada aula de História, temas em pro-

blemáticas (1997, p.57).

Para uma melhor análise da eficácia do projeto foram selecionadas duas salas que pos-
suíam em comum a mesma professora e o mesmo período de aula, mas que, entretanto, 
possuíam perfis diferentes: uma tida como disciplinada e a outra, segundo palavras da 
própria professora, como “bagunceira”. Mas com o decorrer do projeto tivemos novas 
percepções sobre essa classificação feita pela professora.
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O Desenvolvimento do Projeto
O projeto se desenvolveu em duas salas com perfis diferenciados, a “pior” (8ªA) e a 

“melhor” (8ªB), selecionadas em conjunto com a professora parceira. Os conteúdos foram 
extraídos da Proposta Curricular do Estado de São Paulo para o 3º e 4º bimestres do 9º 
ano (8ª série) principalmente com referência à História do Brasil, mas com o cuidado de se 
estabelecer as ligações pertinentes com o contexto internacional, demonstrando as simila-
ridades e influências daquele com a realidade brasileira. As principais temáticas abordadas 
em ambas  salas foram: Populismo, a Guerra Fria e as influências no Brasil, Ditadura Mi-
litar, abertura política e década de 80.

Sobre o Populismo a música geradora foi “Dr. Getúlio” 1, por intermédio da qual se 
buscou discutir as práticas populistas dentro do recorte da década de 50 e 60, no governo 
dos presidentes Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros; a tentativa foi de 
captar os mecanismos políticos de aproximação com as massas, adotados por aqueles go-
vernos.

Por ser uma música que grande parte dos alunos não conhecia e que estava muito dis-
tante das músicas que eles estavam acostumados a ouvir optou-se por apresentar a música 
junto com a letra e assinalar nesta, os pontos identificadores do tema num procedimento 
comparativo com as características do momento histórico, dialeticamente. Nesta aborda-
gem cuidou-se, vale lembrar que em todas as músicas, de trazer à tona o compositor, e o 
lugar de onde ele fala, nos limites que, transcendendo a esfera particular, buscou articular 
palco e platéia, tendo-se que “a inserção do compositor num determinado espaço público 
é inseparável da formação de um determinado público musical (CHANAN, apud, NA-
POLITANO, 2002, p.82)”.    Considerando-se a colocação inicial da professora sobre o 
perfil das duas salas, conforme já dito, chamou a nossa atenção, um aspecto que acabou 
por direcionar todo o projeto a partir daí. A sala caracterizada pela professora como a mais 
comportada, a 8ªB, não respondeu às perguntas e indagações que eram feitas, os alunos 
não expunham suas opiniões sobre o tema, mantendo-se literalmente apáticos. Por outro 
lado a sala que a professora caracterizou como mais indisciplinada, a 8ªA, revelou-se mais 
participativa, perguntando ou tecendo comentários sobre a letra da música e sobre as 
características do período. Mesmo, muitas vezes, comportando-se dentro do que a profes-
sora definiu como “bagunceira”, fazendo comentários impertinentes, esses alunos se mos-
traram mais receptivos a uma aula diferente e à própria compreensão que embora diante 
uma prática dessemelhante da costumeira, estavam tendo uma aula; ou seja, captaram o 
sentido histórico da música. 

1    Composta por Edu Lobo e Chico Buarque em 1983 - Gravada por Simone, no álbum Desejos, de 1984.
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Quanto ao entendimento do tema, em ambas  salas, os alunos, inicialmente, demons-
traram dificuldades em perceber as características do período abordado na música apre-
sentada, o que pareceu, aos bolsistas uma dificuldade gerada pelo tratamento didático 
metodológico a que estão acostumados. Para dizer de outra maneira, ficou evidente, salvo 
melhor juízo, por um lado, é que os alunos não conseguiam viajar no tempo no percur-
so: aqui- agora, aqui- em outro tempo, em outro lugar- agora, em outro lugar em outro tempo 
(CABRINI, 1994); por outro, a falta do trato com documentos históricos. Os bolsistas 
procuram trabalhar de maneira comparativa, dialogando com o momento presente, ou 
seja, buscando as semelhanças com as práticas populistas na política atual. Trazer para o 
presente muitos dos questionamentos que se colocaram no passado foi uma forma eficaz 
de fazer os alunos entenderem tanto o que o projeto propunha quanto entenderem a mú-
sica como transmissora das características de certo tempo.

 O comportamento diferenciado das salas, sem pretender aprofundar o assunto, conduz 
a uma reflexão que diz respeito às relações de poder que se estabelecem no espaço escolar, 
assentes em valores e juízos pré-estabelecidos, que não relativizando o certo e o errado, o 
melhor e o pior, alinham-se ao persistente modelo de escola tradicional que ainda ocupa 
espaço na rotina das escolas e das salas de aula. 2

A segunda aula apresentada foi sob a temática do posicionamento do Brasil frente à 
Guerra-Fria, o que foi feito por intermédio da música “Presidente Bossa-Nova” 3, com o 
objetivo de apresentar as características do governo do presidente Juscelino Kubitschek 
frente ao alinhamento com os Estados Unidos. A música popular brasileira, notadamente 
o samba, ganhava uma nova roupagem, um novo gênero despontava na pauta de compo-
sitores como, entre outros, João Gilberto, Vinicius de Moraes, Antonio Carlos Jobim e Luiz Bonfá. 
Ao samba tradicional, adicionava-se uma nova batida, desenhava-se uma nova estrutura, 
alinhada aos acordes dissonantes, inspirados no jazz norte-americano.

Os resultados observados na aula sobre o Populismo foram recorrentes. O entendimen-
to do tema foi um pouco difícil em ambas as salas, porém na 8ªA os alunos responderam 
melhor ao projeto participando e perguntando. A discussão sobre como era a questão do 
alinhamento de um país frente aos dois blocos que dividiam o mundo naquela época foi 
o que ditou a aula; os alunos conseguiram estabelecer comparações entre as características 
políticas da época e de hoje, especialmente sobre como o Brasil se “alinha” aos interesses 
externos ditando a política interna.

Posteriormente, a temática dada foi a da Ditadura Militar com as músicas “Apesar de 

2   Sobre o tema disciplina na escola ver; AQUINO, Julio Groppa (Org). Indisciplina na escola; alternativas teóricas e 

práticas. São Paulo: SUMMUS, 1996.
3  Composta por Juca Chaves em 1958, na realidade uma sátira do encontro entre a política de JK e o nascente modo 
de compor que ficou conhecido como bossa nova.
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Você” 4 de Chico Buarque, “O Bêbado e o Equilibrista” 5, cantada por Elis Regina e “Pra 
não dizer que não falei das flores” 6 de Geraldo Vandré. O assunto da aula girou em torno 
da repressão da Ditadura, a falta de direitos civis e a censura.

A discussão sobre um momento muito delicado na História do Brasil, como foi a Di-
tadura, foi positivo quanto à atenção dos alunos. Nesta aula as salas se mostraram muito 
mais participativas do que nas outras aulas, guardadas as restrições que foram identificadas 
anteriormente em cada sala, pôde-se notar que os temas abordados eram mais presentes 
na lembrança dos alunos, e estes puderam contribuir melhor com a produção do conhe-
cimento.

Deve-se salientar que nesta aula, depois de quase três encontros, a 8ªA, considerada 
mais “bagunceira”, respondeu como o esperado ao projeto. Foi muito bem desenvolvido 
tratamento da música como documento histórico, buscando-se captar os acontecimentos 
do período histórico, aliados à preocupação de levar os alunos a participarem e questiona-
rem sobre os acontecimentos. A temática permitiu aos alunos se sentirem mais motivados 
em colocar suas idéias, principalmente quando foram colocados a refletir sobre os efeitos 
do AI-5, notadamente com referências à perda de direitos como o “Habeas Corpus” e que 
poderiam ser presos sem qualquer acusação. Foram destacadas as diferenças da liberdade 
que eles têm hoje frente à situação tão impactante daquele momento.

As músicas “Apesar de Você” e “Pra não dizer que não falei das flores”, foram impor-
tantes nesse processo ao revelarem como era essa falta de liberdade e como os músicos 
da época faziam para criticar e para expor suas opiniões de uma forma “escondida”, nas 
entrelinhas das Letras como na música “Apesar de você” de Chico Buarque 

Apesar de você

Amanhã há de ser outro dia

Eu pergunto a você onde vai se esconder

Da enorme euforia?

Como vai proibir

Quando o galo insistir em cantar?

A questão acabou sendo trazida para os dias atuais onde a informação não tem qual-
quer controle, como na internet, e como muitas vezes as notícias são manipuladas, o que 

4   Composta por Chico Buarque e gravada no LP Chico Buarque do ano de 1978.

5   Composta por João Bosco em parceria com Aldir Blanc, gravada no LP “linha de passe” de João Bosco.

6   Composta por Geraldo Vandré, segunda colocada no Festival Internacional da Canção da TV Globo em 1968.
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instigou uma profícua discussão sobre a questão da liberdade de informação, tão em voga 
atualmente. 

Na 8ªB, apesar de com essa temática a aula ter sido melhor do que as anteriores, reve-
lando a necessidade de ter como norte o interesse do aluno, estes continuaram apáticos ao 
projeto, não questionando e não respondendo aos questionamentos dos bolsistas.

A última aula tratou da década de 1980, abordando tanto a reabertura política, a anistia 
aos exilados e o conceito de “década perdida”. As músicas usadas foram “O Bêbado e o 
Equilibrista”, “Inútil” 7 do Ultraje a Rigor e “Brasil” 8 de Cazuza.

Por ser a aula onde haveria uma maior proximidade do tempo da temática com a vida 
dos alunos, esperava-se que isso facilitasse a discussão tanto quanto as músicas apresen-
tadas. Entretanto na sala considerada como a melhor e que não vinha respondendo ao 
projeto, ocorreu a pior aula de todo o percurso, os alunos perderam o respeito com a aula 
e com os professores, mostrando total descaso com o projeto.  

Na 8ªA, sala que o projeto se desenvolvia melhor, a discussão girou em torno da década 
de 1980, período no qual o país passou por uma grande estagnação, as políticas do Estado 
foram ineficazes na administração acabando por colocar em crise toda a parte social e eco-
nômica, e de como essa década influenciava na vida desses alunos. Os pontos abordados, 
como a redemocratização e a capacidade do povo brasileiro em escolher o presidente e de 
como o Brasil se vendia ao capital estrangeiro, foram discutidos com as músicas de Cazuza 
e do Ultraje a Rigor.

Como avaliação, foi proposto, aos alunos, a troca de papéis e que eles se dividissem 
em grupos e apresentassem uma música com as temáticas da década de 1990, tentan-
do mostrar a realidade política e social do momento. Utilizando-se de músicas que 
tratavam de temas variados e traziam diversos questionamentos, como por exemplo: 
desigualdade social, violência urbana, neoliberalismo, consumismo, desemprego etc. Em 
suma, esperava-se uma discussão sobre a realidade existente no Brasil, de problemas 
do cotidiano que influenciavam diretamente suas vidas. A 8ªA, mostrou-se disposta 
a buscar novas linguagens como filmes e músicas que sequer tinham sido sugeridos 
pelos bolsistas, o que gerou um enriquecimento ainda maior da aula, pois novas visões 
foram agregadas e facilitaram a contextualização do período. Contudo, na sala que não 
respondia bem ao projeto, novamente pudemos observar um descaso dos alunos para 
com o mesmo, pois alguns sequer haviam escutado a música referente ao seu seminário; 
entretanto, um grupo se destacou nessa sala trazendo músicas e filmes para somar, mas 

7   Composta por Roger Moreira e gravada no compacto de 1983 da Banda Ultraje a Rigor.

8   Composta por Cazuza e gravada pelo mesmo no disco “Ideologia”, 1988.
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estes recursos não puderam ser utilizados fruto de dificuldades impostas pela escola em 
se utilizar a sala de multimídia.

Considerações Finais
Por intermédio do projeto, pudemos observar que a música mostrou-se uma grande 

ferramenta metodológica para o ensino de História, pois trazia para perto dos alunos 
uma realidade que se fosse explicada da maneira tradicional, provavelmente, traria grandes 
dificuldades de entendimento. Entretanto, o projeto se desenvolveu de uma maneira que 
não se encerrou somente nos objetivos traçados, muitos questionamentos foram colocados 
além do esperado. 

Tendo-se em conta a diferença de comportamentos das duas salas, importa perguntar: 
será que os alunos estão preparados para receber uma aula diferente da tradicional, sem 
uma grande exposição de textos e pontos na lousa por parte do professor? Será que eles 
estão preparados para enxergar em uma nova ferramenta didática, no caso a música, o con-
teúdo a ser abordado? Esses questionamentos foram de singular importância na condução 
do projeto. Acrescente-se: porque uma sala respondia melhor que a outra, sendo que as 
realidades, as idades e as condições de trabalho eram semelhantes? Esta preocupação de-
verá conduzir a seleção das abordagens e dos procedimentos didático-metodológicos dos 
futuros projetos. Em suma o projeto teve resultado satisfatório, mostrou-se efetivo nos 
objetivos principais e atendeu a expectativa inicial de colocar a música como uma ferra-
menta possível para o aprendizado. As diferenças nas salas se remetem às heterogeneida-
des que são comuns em toda a sociedade. Embora a 8ª B tenha se revelado, durante todo 
o tempo, um tanto apática, e aparentemente refratária  à participação, equivalendo dizer, a 
se expor,vale frisar que o relacionamento dos alunos com os bolsistas foi de total cordia-
lidade, tanto dentro como fora da sala de aula. É possível afirmar que o comportamento 
dos alunos desta classe, frente à participação ativa que a música sugere, pode ser traduzido 
por um lado por timidez, por outro, por representativo de um modelo de “bom aluno”, 
ainda cristalizado na concepção de muitos professores, lembrando Aquino (2000, p.107): 
“calado, imóvel, obediente”. Um pensamento em total sintonia com a diferenciação que a 
professora parceira fez do perfil das salas. 

Entretanto, o projeto demonstrou que existem soluções possíveis e passíveis no investi-
mento da qualidade da educação, e de novas perspectivas para o problema do ensino. Mui-
tas e talvez, as principais localizam-se dentro da sala de aula no diálogo entre professor e 
alunos, que se materializa no processo ensino-aprendizagem. 
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Pesquisas em Educação Ambiental e 

Produção de Material Didático1.

Luciene Cristina RISSO - Profa. Dra. do Curso de Geografia. 

UNESP – Campus de Ourinhos-SP. Email: luciene@ourinhos.unesp.br.

Resumo: Este projeto visou pesquisar e produzir materiais didáticos ambien-
tais para os alunos da rede pública e capacitar professores. Durante 
o ano de 2009 o projeto foi conduzido na escola estadual “Josepha 
Cubas”, em Ourinhos-SP, abordando o tema “recursos hídricos”, 
justificado pela proximidade da escola com um córrego urbano de-
nominado “Furninhas”. Realizou-se o monitoramento das águas do 
córrego para avaliar a sua situação ambiental e confeccionou-se uma 
cartilha ambiental. Desenvolveu-se um site, voltado a questão hídri-
ca, um vídeo sobre o bairro, coletando a história da comunidade lo-
cal sua relação com o recurso hídrico e suas percepções. Pretende-se 
assim, contribuir à melhoria da qualidade de ensino, da qualidade 
ambiental e de vida da população.

Palavras-chave: educação ambiental, escola, produção de material. 

Introdução
A preocupação ambiental propriamente dita ocorreu justamente em oposição aos im-

pactos ambientais negativos decorrentes do período industrial, cujos problemas ambien-
tais levaram o Homem dialeticamente ao anseio pela conservação de áreas rurais e natu-
rais e por uma educação ambiental.

Foi em Keele (Grã-Bretanha), em 1965, que o termo educação ambiental foi cria-
do, num processo de interações do meio político com as preocupações ambientais. Em 
Belgrado na antiga Iugoslávia no ano de 1975 foi realizada uma conferência ambiental, 
atendendo aos anseios da ONU, propostos em 1972. Essa conferência foi organizada pela 
UNESCO e recebeu o nome de “The Belgrado Workshop on Environmental Education” 
consolidando-se assim como o primeiro encontro Internacional de Educação Ambiental.

Essa conferência reuniu especialistas de 65 países e culminou por traçar os principais 
aspectos da Educação Ambiental, suas diretrizes e caráter multidisciplinar, . formulou a 
1   Projeto vinculado ao Núcleo de Ensino da UNESP, financiado pela PROGRAD em 2009. 
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Carta de Belgrado, documento que segundo Dias (2004) foi “um documento histórico 
na evolução do Ambientalismo”. Em 1977 foi criada a The International Society for EE 
(Sociedade Internacional para Educação Ambiental), órgão responsável por desenvolver 
trabalhos e dar subsídios aos Educadores Ambientais em todo mundo.  Neste mesmo ano 
aconteceu a I Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, com um pro-
longamento dos debates realizados em Estocolmo em 1972 e também o primeiro passo do 
programa mundial de Educação Ambiental firmado em Belgrado 1975.

A partir de Tbilisi a Educação Ambiental recebeu definitivamente as metas a serem 
empregadas nos programas mundiais e passa a ser discutida em todos os programas am-
bientais desenvolvidos pelos governos do mundo todo. A Educação Ambiental seria então 
transformadora buscando atrelar ao cidadão um caráter participativo nas atividades sociais 
e ambientais em um exercício pleno de sua cidadania (Dias, 2004).

O conceito de educação ambiental evoluiu simultaneamente ao conceito de meio am-
biente. Este último, atualmente, engloba uma concepção de totalidade, considera todos os 
aspectos como políticos e sociais, tornando-se ato de cidadania, e não somente uma con-
cepção reducionista, exclusiva de seus aspectos naturais. Mais importante deste conceito 
é a inclusão do ser humano e de suas ações, fazendo com que se sintam responsáveis pela 
questão ambiental e busquem soluções (DIAS, 1994). 

Esta concepção deve ser considerada como fundamental nos projetos, abordando a 
questão ambiental não somente pelo aspecto ecológico, mas considerando todos os aspec-
tos dinamicamente. 

Este trabalho compartilha com o conceito de Educação Ambiental da Conferência de 
Tbilisi (1977, apud Dias, 1994, p.26) que a define como: “Uma dimensão dada ao conte-
údo e à prática da educação, orientada para a resolução dos problemas concretos do meio 
ambiente através de enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável 
de cada indivíduo e da coletividade”.

Adotando este conceito integrado, este projeto pretendeu promover conhecimento e 
arte, fomentando a participação da comunidade, acreditando que a transformação da re-
alidade acontece via educação. Parte-se do princípio de que investir nas escolas públicas, 
proporcionando a produção de materiais didáticos para sensibilização dos alunos a respei-
to dos problemas ambientais e da necessidade de buscar as soluções devidas. Para o suces-
so desta proposta a capacitação dos professores é essencial, pois este deverá ser o agente 
facilitador do processo de reconhecimento da real situação da sua cidade e relacionar esta 
aos conhecimentos.
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O município de Ourinhos SP, localizado no sudoeste do Estado de São Paulo (Anexo 
1), destaca-se por apresentar um potencial hídrico expressivo, proporcionado pelos seus 
principais rios: Pardo, Turvo e Paranapanema, além de vários outros córregos urbanos. 
Esta potencialidade instigou a realização de um projeto maior de educação, que incluísse 
pesquisa e aplicabilidade para a melhoria do ensino público do município.

Este projeto teve como objetivo principal, pesquisar e produzir materiais didáticos para 
os alunos da rede pública estadual e capacitar professores, por meio do Núcleo de Ensino 
da UNESP, e financiado pela PROGRAD. 

As estratégias da produção destes materiais didáticos envolvem conhecimento e ações. 
Para que não aconteça como relatado por Dias (1994) que “as estratégias que adotam o uso 
intensivo de cartilhas, cartazes, “folders” e outros recursos do gênero têm sido protagonistas 
de desperdício de recursos financeiros, frequentemente públicos, e de fracassos lamentá-
veis”. Coelho e Santana (1996, p.75) avaliando os materiais de educação ambiental voltada 
para o público infantil, também mostraram que “um grande número não conseguiu o 
indispensável equilíbrio entre o prazer (que o literário deve despertar no leitor) e o saber 
(que o didático deve transmitir)”. 

O projeto foi conduzido, em 2009 na escola estadual “Josepha Cubas”, abordando o 
tema “recursos hídricos”, justificado pela proximidade da escola com o córrego urbano 
denominado “Furninhas”. Realizou-se o monitoramento das águas do córrego Furninhas 
para avaliar sua situação ambiental e confeccionar uma cartilha ambiental. Desenvolveu-
-se um site, voltado à questão hídrica, a realização e um vídeo sobre o bairro, coletando a 
história da comunidade local e sua relação com o recurso hídrico e suas percepções.

Compartilhando o conceito de educação ambiental da Conferência de Tbilisi (1977) 
espera-se que esta pesquisa contribua para a melhoria da qualidade de ensino público e na 
conscientização da temática ambiental.

Objetivos 
O projeto tem como objetivo principal, pesquisar e produzir materiais didáticos para os 

alunos da rede pública estadual e capacitar professores, contribuindo para a melhoria do 
ensino de Ourinhos SP.

Objetivos Específicos 
•	 Monitorar a qualidade de água do córrego Furninhas.
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•	 Elaborar uma cartilha ambiental sobre recursos hídricos e os resultados da pesqui-
sa sobre o córrego Furninhas.

•	 Criar página de internet, junto com os alunos, para que possam divulgar o conhe-
cimento da área ambiental, especificamente recursos hídricos.

•	 Elaborar um vídeo educativo

•	 Disponibilizar os materiais para alunos e professores

•	 Capacitar os professores com temas específicos em educação ambiental.

•	 Contribuir para a melhoria da qualidade de ensino.

Metodologia
A metodologia da produção de materiais contemplou estratégias de conhecimento 

com ações, adotando informações objetivas, não cansativas, prazerosas e pensadas de acor-
do com as faixas etárias de Piaget (1967). 

Para condução dos trabalhos foram estabelecidos quatro subprojetos dentro do grupo 
CENPEA (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e Percepção Ambiental), com 
procedimentos metodológicos adequados à cada uma das especificidades, que no final, 
contribuíram para o projeto destinado a escola “Josepha Cubas”. A equipe, o subprojeto, 
os objetivos e a síntese metodológica seguem apresentados na Tabela 01.

Tabela 01. Síntese das equipes, subprojetos, objetivos e respectiva metodologia.

Nomes Projeto Objetivos Metodologia

Luciene 
C.RISSO

Coordenadora Coordenar os subprojetos, 
orientação.
Disponibilizar os materiais 
para alunos e professores
Capacitar os professores 
com temas específicos em 
educação ambiental

Referências teórico-metodológicos em 
Geografia e Educação Ambiental.

Bruna 
Camargo 
SOLDE-
RA e Nara 
MALTA

ANÁLISE DA 
ÁGUA DO 
CÓRREGO 
FURNINHAS 
E FABRI-
CAÇÃO DE 
MATERIAL 
PARA ESCO-
LAS DA REDE 
PÚBLICA DE 
ENSINO.

Analisar a qualidade de 
água do córrego Furninhas e 
elaborar uma cartilha

Coletas: a cada duas semanas em um mes-
mo ponto do córrego. As análises foram 
feitas semanalmente (inicialmente em 
parceria com a ETEC - Escola técnica de 
Ourinhos, com a ajuda da Profa. Elizeth 
e depois na UNESP). Utilizamos Ecokits, 
proporcionando a realização das análises 
a campo.
Estes dados auxiliaram a confecção final 
da cartilha. A cartilha foi feita para o ensi-
no fundamental, com conceitos e conteú-
dos de recursos hídricos adaptados a este 
público alvo.
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Lucas 
Limone 
GONÇAL
VES

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 
NO ENSINO 
FORMAL DA 
REDE ES-
TADUAL DA 
CIDADE DE 
OURINHOS-
-SP: UM 
ESTUDO DE 
CASO DA 
ESCOLA PRO-
FA. JOSEPHA 
CUBAS DA 
SILVA.

Criar página de internet, 
junto com os alunos, para 
que possam divulgar o co-
nhecimento na área ambien-
tal, especificamente recursos 
hídricos.

Público alvo: Ensino fundamental. 
Para a criação do site, foi pensada uma 
série de atividades de Educação Ambien-
tal na escola.
1) Debate sobre a problemática dos re-
cursos hídricos. 2) Confecção de cartazes 
referente a importância da separação de 
materiais para coleta seletiva. 3) Discussão 
sobre a canalização, 4) Uso do filme dos 
“Simpsons”, onde se mostra a proposta 
de salvar o lago da cidade da poluição e 
destruição iminente mobilizando todos os 
habitantes, 5) Avaliação do projeto e 6) O 
site: www.cubasecologia.t35.com, com as 
principais atividades propostas e os jogos 
em Java disponível.

Viviane 
Martín 
PICCOLI

CÓRREGO 
FURNINHAS: 
COLETA DA 
HISTÓRIA 
SÓCIO – AM-
BIENTAL E 
PRODUÇÃO 
DE VÍDEO

Coleta da história oral do 
bairro. 
Produção de vídeo

Metodologia: vídeo educativo. 
Entrevistas com moradores mais antigos 
do bairro, através de filmagens para a 
confecção do vídeo.

Os materiais escolhidos como produtos finais das pesquisas em Educação Ambiental 
foram: a cartilha, o vídeo e o website, com finalidades específicas.

A cartilha foi escolhida por se tratar de uma ferramenta para a realização de um tra-
balho mais amplo e com a finalidade educativa. Trata-se da apresentação de um ou mais 
temas ambientais abordados dentro de um processo educativo (Viezzer, et al, 1996, p.128).

Quanto ao vídeo, enquanto um instrumento de comunicação para a educação foi utili-
zado os seguintes elementos da linguagem audiovisual:

1. Roteiro (concepção de trabalho).

2. Movimento de câmera (ao qual conduz o olhar do espectador precisamente para 
onde se deseja).

3. Enquadramento (informa o centro de interesse da imagem).

Quanto a Edição, procedimento de alterar/inserir cenas, efeitos, etc e a sonoplastia, ao 
qual compreende o material sonoro, como musicas e ruídos serão feitos em lugares espe-
cializados, pois não temos aparelhagens para tais finalidades na UNESP-Ourinhos. O in-
tuito é que as mensagens transmitidas pelas imagens propiciem formas variadas de leitura 
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em função das experiências da vida de cada um. Ela é condicionada tanto por vivências 
individuais como coletivas (NAZARIO, 2005, p.530). 

Este autor diz ainda que a exibição de um vídeo não deve ser uma atividade isolada, 
pois o objetivo é que seja um instrumento de sensibilização, um aprofundamento ou sín-
tese do assunto a ser trabalhado. 

A reflexão sobre a mensagem apresentada foi o momento em que o grupo, auxiliado 
pelo coordenador, pode perceber os valores e significados mais profundos, assim como as 
mediações estabelecidas pelo meio tecnológico, no caso, o vídeo. 

A construção do website propiciou que o conteúdo fosse apresentado de forma dinâmi-
ca, proporcionando liberdade de escolha para a criança, de forma que ela como ser atuante 
no mundo, desenvolvesse seu modo de acomodação e assimilação do conteúdo (MENE-
ZES et al 2006). 

Resultados

1) O Entorno da Escola Josepha Cubas-Ourinhos SP:  
Coleta da História Oral e Produção de Vídeo

De acordo com o projeto político pedagógico da escola (2006/2006) da E.E. Professora 
Josepha Cubas da Silva, situada na rua jornalista Francisco de Almeida, 463 parque minas 
gerais, ela atende aproximadamente 850 alunos do ensino fundamental e médio.

No setor I ela abrange os bairros: jardim independência, residencial parque Gabriela e 
vila Boa Esperança. Nesta área temos características sócio-econômicas consideradas boas 
usando como parâmetros as outras duas áreas. A renda média das famílias é de 3 a 7 salá-
rios mínimos. As residências são de alvenaria e de boa estrutura.

O setor II abrange os bairros parque Minas Gerais, vila boa esperança. A renda familiar 
é de 1 a 5 salários mínimos, com raras exceções passam de 7. E por fim o setor III abrange 
os bairros - Jardim Novo Horizonte, Jardim Vale Verde, Jardim São Jorge, Jardim São Car-
los, Chácara Boa Esperança. Nesta área temos a concentração do maior índice de proble-
mas sócio-econômicos. A renda familiar está em torno de menos de 1 a 2 salários mínimos.

Toda esta área fazia parte da Fazenda Furnas, a maior em extensão de todo o municí-
pio, de propriedade de Jacintho Ferreira de Sá (DEL RIOS, 1992 apud DIAS, 2009). De 
acordo com Dias (2009) com o estabelecimento da empresa ferroviária. Sorocabana em 
Ourinhos e posteriormente as Rodovias Raposo Tavares, Orlando Quagliato e Transbra-



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
Pesq

uisas em
 Ed

ucação A
m

b
iental e Prod

ução d
e M

aterial...
735

siliana, além da posição geográfica estratégica, Ourinhos se transformou em um entron-
camento rodo-ferroviário, ligando as regiões sudeste e sul ao centro-oeste e aos estados de 
Acre e Rondônia. Esse fator juntamente com a cultura do café e as olarias, deram início ao 
crescimento e expansão urbana de Ourinhos. 

Até pelo menos a década de 1950 havia os bairros Barra Funda Vila Sá, Vila Marga-
rida, Vila Odilon e Vila Moraes. Ourinhos cresce principalmente a partir da década de 
1940, quando se inicia a expansão urbana da cidade. Assim é a partir de 1945, que nota-se 
um ativo processo de modernização e grande expansão da área urbana. Em 1948, começa a 
serem construídos equipamentos coletivos urbanos, como rede de esgoto e distribuição de 
água e calçamento de paralelepípedo em algumas ruas centrais, realizados pela Superin-
tendência de Água e Esgoto (SAE). Na década de 1950, há o estabelecimento da agroin-
dústria da cana-de-açúcar em decorrência do início das atividades da Usina São Luiz, do 
grupo Quagliato e a partir de 1950 o estabelecimento da cultura da soja (DIAS, 2009). 

É na década de 1950 que a Rodovia Raposo Tavares chega ao município de Ourinhos e 
serve como fator físico na separação da cidade, sendo a porção leste da cidade isolada pela 
rodovia. Vale lembrar principalmente que, à partir da década de 1970 essa região passa a 
crescer rapidamente especialmente com a construção de inúmeros CDHU (DIAS, 2009). 

Com o crescimento da área urbana e seu desenvolvimento, inicia-se um processo de 
criação de inúmeros bairros. Os pioneiros da fundação de Ourinhos foram gradualmente 
vendendo glebas de suas terras que se transformaram em inúmeros bairros, para atender o 
crescimento evidente que Ourinhos passava. A partir da década de 1970, Ourinhos passou 
a expandir perifericamente e ultrapassou as Rodovias Raposo Tavares e Mello Peixoto, 
sendo que isso ocorreu não por falta de espaço para novas construções nas áreas mais cen-
trais e sim devido à especulação imobiliária que passou a agir intensamente nesse período 
e que “expulsou” para as áreas mais distantes os moradores mais carentes (DIAS, 2009).

Neste contexto, os bairros abrangidos nesta pesquisa estão inseridos neste processo de 
urbanização após a chegada da rodovia Raposo Tavares.

Os relatos dos moradores foram coletados no bairro Jardim Vale Verde (setor III do 
projeto político pedagógico). Após os primeiros contatos neste bairro, realizamos as entre-
vistas com moradores mais antigos da comunidade; entre eles conhecemos o Sr. Cantídio 
Prudentio de Rosário, como ele mesmo se identificou: “[...] sou brasileiro, tenho 74 anos, 
viúvo há 5 anos (...) e fui vereador de 1989 à 1992”.

O Sr. Cantídio é muito distinto e religioso, conhecido e respeitado por todos os mo-
radores. Ele cultiva o hábito de trajar terno e passar suas tardes sentado em frente a sua 
residência acompanhando as mudanças do dia-a-dia (Anexo 3).  
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Ele é morador desde 1966 do bairro Jardim Vale Verde, que fica às margens do córrego 
Furninhas. O córrego possui este nome porque ali era uma fazenda denominada Furni-
nhas, utilizada apenas como pasto, não havia luz elétrica, saneamento básico e asfalto para 
os poucos moradores que ali já moravam. 

O loteamento da fazenda só foi acontecer com a chegada da Rodovia Raposo Tavares. 
Após a chegada da rodovia a formação dos bairros se deu num período aproximadamente 
de 15 anos, ou seja, o processo foi rápido, pois os preços dos lotes de terra eram baixos, 
pois era afastado do centro comercial do município. Nesta época havia oportunidades de 
empregos na Usina de Açúcar e Álcool São Luís e Fazenda Furninhas (como peão).

Nesta época por falta de saneamento básico houve a proliferação da esquitossomose, 
pois era comum que estes moradores tivessem esta doença, já que banhavam nas águas do 
córrego. 

Dª. Maria Brasil da Silva (Anexo 4) outra moradora do Jardim Vale Verde conta que 
o bairro recebeu o apelido de “Vila do Sofrer”, porque o bairro não dispunha de infra-
-estrutura (luz elétrica, saneamento básico, asfalto) por certo período de tempo, enquanto 
que o restante da cidade já desfrutava destes benefícios, por isso o motivo de chacota, mas 
para Dª. Maria: “... apesar do sofrimento, eu era feliz naquela época!”

Dª. Izaura Alves Mamédio (Anexo 5), de 66 anos, moradora a 29 anos do bairro, con-
firmou este fato, dizendo que quando ela chegou ao bairro o abastecimento de água era 
através de uma torneira pública ou pela coleta manual, e que o asfalto só foi feito devido a 
um abaixo assinado que moradores fizeram. 

Quanto ao córrego, ela relatou que não havia mata ciliar ao redor do mesmo, e que as 
árvores existentes hoje foram plantadas pelos próprios moradores e na opinião dela “... o 
“corgo” num tem melhora não viu, porque você vê, se fosse canalizado era melhor, porque 
o “corgo” traz muita sujeira, pernilongo (...) e muito mato!...”. Ela ainda conta que duran-
te a noite era muito escuro, e quando seus filhos eram crianças, eles dormiam com uma 
lamparina de querosene acesa durante toda a noite, e que ao amanhecerem eles acordavam 
todos sujos de fuligem, como ela mesma fala: “... acordavam mais preto do que já eram!”. 
Vale ressaltar que é ela quem promove anualmente a festa junina do bairro, recebendo co-
laboração da prefeitura e principalmente das doações feitas pelos moradores, sendo uma 
grande festa que une todos os bairros vizinhos.

Desta forma, estas informações foram essenciais para esta pesquisa em Educação Am-
biental. Posteriormente o vídeo vai ser disponibilizado para os moradores e alunos da 
E.E. Professora Josepha Cubas da Silva, servindo de estímulo aos alunos para a pesquisa, 
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tornando a sala aula um canal de comunicação entre o aluno, a história do bairro e de 
seus problemas ambientais, já que estes moradores antigos são um importante registro 
histórico do bairro. Além disso, o vídeo também servirá de apoio a outros subprojetos do 
grupo CENPEA (Centro de Estudos de Percepção e Educação Ambiental), da UNESP-
-Ourinhos) e principalmente para o trabalho de conscientização ambiental na escola e 
na comunidade, pois “O meio ambiente natural e a visão do mundo estão estreitamente 
ligadas (...), construída dos elementos conspícuos do meio ambiente social e físico de um 
povo” (TUAN 1974, p.91).

2) O Córrego Furninhas e a Qualidade de Água 

Os resultados obtidos das análises de água do córrego Furninhas foram: pH=7,58 e 
temperatura=23,8C. Quanto ao Oxigênio Consumido (OC), concluiu-se que para os pa-
râmetros de O.C os valores estabelecidos equivaleram de 0,2 a 0,5 mg/L, indicando que a 
coloração marrom foi devido à oxidação do manganês catiônico, pelo fato de que a matéria 
orgânica consome mais oxigênio que a matéria orgânica animal. O oxigênio dissolvido 
(O. D), ao qual o teor na água varia com a temperatura e altitude, significa que quanto 
maior a concentração melhor a sua qualidade da água. Este parâmetro avalia sobretudo 
as condições sanitárias das águas superficiais, os despejos oxidáveis de origem orgânica e 
serve como indicador de vida na água para avaliar o processo de auto purificação. No caso 
do córrego, o resultado não apresentou mudança de coloração, comprovando a ausência de 
hidroxina (não alcalinidade), mas constatamos a presença de coliformes fecais e despejos 
de dejetos domésticos nas águas do Córrego Furninhas (Anexos 6 e 7).

2.1) A Cartilha 

O objetivo desta cartilha (Anexo 8) foi transmitir conhecimentos relacionados com 
meio ambiente e mostrar o resultado do monitoramento das águas do córrego Furninhas, 
próximo a E. E. Josepha Cubas, para conhecer a condição presente, bem como ampliar as 
noções sobre meio ambiente e sua interação com o ser humano, e com isso, promover a 
manutenção de sua saúde e a proteção/conservação ambiental. A cartilha foi direcionada 
para o ensino fundamental (ciclo II).

3) A Construção do Site: Educação Ambiental Aplicada

O estudo foi realizado no ciclo II do ensino fundamental inserido no projeto de meio 
ambiente da escola, denominado Cubas Ecologia. Para se manter uma identidade com o 
projeto inicial o nome foi mantido. 
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Para a criação do site, foi pensada uma série de atividades de Educação Ambiental na 
escola. As atividades foram:

1. Debate sobre a problemática dos recursos hídricos. 

2. Confecção de cartazes referente a importância da separação de materiais para co-
leta seletiva.

3. Discussão sobre a canalização dos córregos urbanos do município, especificamente 
sobre o córrego Furninhas, próximo a escola. 

4.  Uso do filme dos “Simpsons”, onde se mostra a proposta de salvar o lago da cidade 
da poluição e destruição iminente mobilizando todos os habitantes.

Como método de avaliação final do projeto, foi proposto um questionário avaliando a 
intervenção na escola. Sobre a participação dos encontros a maioria respondeu que parti-
cipou de pelo menos cinco atividades (Figura 1). Quanto a qualidade dos encontros foram 
criadas quatro categorias: Ótimo, Bom, Regular e Ruim. Treze alunos responderam que 
os encontros foram ótimos e dois alunos optaram pela alternativa bom. Esse resultado 
demonstra que os alunos gostaram das dinâmicas e das discussões apresentadas (Anexo 9).

Figura 1: Total de encontros participados. Gonçalves 2009

Sobre a criação dos cartazes todos afirmaram que os encontros lhes proporcionaram 
reflexões. Dessa maneira a atividade proposta e as reflexões proferidas, ajudaram no en-
grandecimento do educando em sua postura como cidadão e também no seu dia-a-dia.

As respostas dadas discursivamente sobre a situação atual do rio apontam um desgaste 
do patrimônio cultural para com as crianças. Entretanto todos eles quando indagados so-



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
Pesq

uisas em
 Ed

ucação A
m

b
iental e Prod

ução d
e M

aterial...
739

bre como gostariam que o córrego se apresentasse, afirmaram que o mesmo poderia estar 
limpo para o banho e o uso comum.

Houve uma divergência sobre a vontade de ver o córrego (Furninhas) canalizado. Oito 
alunos gostariam que não e sete gostariam que sim. Quando perguntados sobre a confec-
ção de um site com os materiais apresentados durante os encontros e a possibilidade da 
criação de um portal educacional, treze alunos apontaram que a idéia é ótima e dois alunos 
consideram a proposta boa. Referente a continuidade do projeto para o ano de 2010, 100% 
dos alunos gostaria que o projeto continuasse e muitos desses deixaram em suas conside-
rações escritas que o projeto muito os ajudou a refletir e a indagar os problemas que estão 
diante deles.

Deste modo, o resultado principal foi alcançado, levando os alunos a refletir sobre os 
problemas locais e garantindo a esses a oportunidade de intervir no meio social a favor 
do recurso hídrico preservado e o contato contínuo pode ser feito através do website. Esse 
instrumento encontra-se ainda em finalização na busca de um domínio gratuito. Entre-
tanto o layout principal pode ser acessado em: www.cubasecologia.t35.com, assim como 
as principais atividades propostas e os jogos em Java disponível.

 Conclusões
Todo este conjunto de pesquisas do grupo foi importante para o ensino de forma geral, 

e para a Geografia, já que abordou temas transversais a respeito do meio ambiente. 
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ANEXOS
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Anexo 1: Mapa de localização do município de Ourinhos/SP-Brasil. Fonte: Prefeitura 
Municipal de Ourinhos, 2006. Organização: Alessandra dos Santos Julio, 2008.

Anexo 3 Sr. Cantidio.
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Anexo 4 Dona Maria

Anexo 5- Dona Izaura
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Anexo 6: Foto do córrego Furninhas – Ourinhos SP e coletas para análises. Fotos de 
SOLDERA (2009).
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Anexo 7 – Córrego Furninhas. Fonte: BARONI, E. L. JR. Identificação do estado 
ambiental das áreas de preservação permanente, em especial as matas ciliares, nos córre-

gos da área urbana de Ourinhos.  Ourinhos, 2008.

Anexo 8: Capa da cartilha.
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Anexo 9: Foto do projeto da construção do website. Fonte: Gonçalves (2009).
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Resumo: Discutimos resultados de um projeto que teve por objetivos: apre-
sentar softwares livres com potencial aplicação no ensino-aprendiza-
gem de Ciências Naturais a professores e alunos de escolas públicas, 
contribuir para a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem 
e introduzir a linguagem informática na escola pública. A meto-
dologia empregada foi produção de material de apoio para uso de 
simulações virtuais disponíveis em sites de língua estrangeira e uso 
do mesmo na escola. Os materiais foram elaborados para professo-
res que atuam na Educação Infantil e nos primeiros anos, para uso 
das seguintes simulações virtuais: seres vivos (Ourselves), crescimen-
to das plantas (Growing plants), plantas e animais em seu habitat 
(Plants and animals in the local environment), eletricidade e condu-
tores elétricos (Using electricity e Circuits and conductors). Elaborado 
com base nas teorias ausubeliana e piagetiana, o material é constitu-
ído por texto informativo sobre as ferramentas das simulações, com 
tradução e ilustrações. Produzido por uma aluna de graduação da 
área de Ciências Biológicas sob orientação e supervisão de docentes 
das áreas de Física e Educação, esse material aguarda por ser utiliza-
do na escola básica, motivo pelo qual consideramos que os objetivos 
do projeto foram parcialmente alcançados. 

Palavras-chave: softwares educacionais; novas tecnologias de informação e comuni-
cação; ciências naturais.
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Introdução
Este artigo contempla resultados do projeto “Softwares educacionais para o ensino-

-aprendizagem de Ciências Naturais”, que teve por objetivos: apresentar softwares livres 
com potencial aplicação no ensino-aprendizagem de Ciências Naturais a professores e 
alunos de escolas públicas; contribuir para a utilização de ambientes virtuais de aprendi-
zagem e introduzir a linguagem informática na escola pública.

O procedimento metodológico adotado para atingir esses objetivos foi a elaboração 
de um material de apoio com orientações que permitissem ao professor dos primeiros 
anos escolares usar softwares com autonomia e segurança, sem a intenção de limitá-lo a 
uma sequência de passos a serem seguidos. Esse material seria levado à escola, para que 
o professor, ao utilizá-lo, indicasse sua adequação e relevância, familiarizando-se com o 
mesmo. Contudo, o tempo necessário para a elaboração do material impossibilitou o uso 
do mesmo na instituição escolar. 

Ao longo do desenvolvimento do projeto, a estudante encarregada de elaborar o refe-
rido material apresentou dificuldades com os conceitos de Biologia e em encontrar uma 
linguagem apropriada para comunicá-los àqueles aos quais se destinava (professores e 
alunos dos primeiros anos do Ensino Fundamental), para o que não encontrou subsídios 
em sua formação no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Assim, se por um lado, 
o motivo explicitado impediu o projeto de atingir totalmente os objetivos delineados, por 
outro, permitiu atingir um não previsto inicialmente, qual seja, o da formação de uma 
estudante de licenciatura, no que diz respeito aos conhecimentos pedagógicos do conte-
údo, que juntamente com os conhecimentos do conteúdo específico e os conhecimentos 
pedagógicos gerais constituem a base de conhecimentos de que necessita o professor para 
o exercício de sua profissão, segundo Shulman (1986).

A seguir, apresentamos o detalhamento desse processo, iniciando pela metodologia, 
prosseguindo com desenvolvimento e resultados e finalizando com algumas considerações 
acerca do exposto. 

Metodologia
O projeto ao qual nos referimos recebeu o apoio da Pró-Reitoria de Graduação da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), tendo sido desenvolvido no Instituto de Bio-
ciências, Letras e Ciências Exatas – IBILCE/UNESP, Campus de São José do Rio Preto 
(SP), no período de março a dezembro de 2009, pelo Grupo Físicanimada (GFA)1.

1   <www.fisicanimada.net.br>. Acesso em: 20 jul. 2011.
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Criado em 2007 e vinculado ao Departamento de Física do IBILCE, o GFA é cons-
tituído por estudantes das áreas de Computação, Matemática, Ciências Biológicas, Física 
e Educação. Multidisciplinar, tem como objetivo principal contribuir para a formação de 
professores e futuros professores da Educação Básica, colocando-os em contato com novas 
possibilidades pedagógicas. 

Integrado ao GFA, o projeto teve parceria com a Diretoria de Ensino de Barretos (SP), 
a E. E. Profª. Lacy Bonilha de Souza e a E. E. Alexandre de Ávila Borges, contou com 
dois colaboradores internos, das áreas de Educação e Matemática, e um externo, da área 
de Física. Na condição de bolsista, uma aluna do curso de Licenciatura em Biologia do 
referido Instituto assumiu a tarefa de montar o material de apoio para ensino de Cências 
Naturais com simulações virtuais disponíveis no site BBC Schools Science Clips2. Os temas 
foram escolhidos pela aluna e a quantidade de simulações para as quais elaborou material 
esteve diretamente relacionada ao tempo que necessitou para cada uma. 

Para o desenvolvimento do material, foram necessárias orientação e supervisão cons-
tantes, relativas à abordagem pedagógica, linguagem, estrutura e organização do conteúdo. 
Paralelamente, ações correlatas foram desenvolvidas, visando à divulgação, acompanha-
mento, continuidade e aprimoramento desse trabalho.

As atividades práticas com uso de computador e Internet realizadas pela aluna ocor-
reram diariamente em um dos laboratórios do Departamento de Física do IBILCE. A 
metodologia inicial previa o uso do material na escola, entretanto, tendo sido delineada 
para mais de um aluno bolsista, não pôde ser contemplada na íntegra por apenas um que, 
além disso, teve seu trabalho dificultado pela falta de conhecimentos sobre os elementos 
envolvidos em processos de ensino e aprendizagem da Educação Básica. Limitantes, estes 
fatores incidiram nos resultados do projeto, apresentados a seguir. 

Resultados
Como dito, a presença de apenas uma aluna bolsista limitou o alcance do projeto, de 

modo que o material didático elaborado não chegou a ser usado nas instituições de ensino 
referidas anteriormente, porque foi concluído no final do mês de novembro, época em 
que as atividades escolares estão praticamente encerradas. Parte do processo de elaboração 
desse material encontra-se publicado nos anais do II Simpósio de Comunicação, Tecno-
logia e Educação Cidadã3.
2    <http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/teachersresources/ages5_6/tr_growing_plants_lp.shtml>.  Acesso  em: 

20 jul. 2011.

3    <http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/teachersresources/ages5_6/tr_growing_plants_lp.shtml>.  Acesso  em: 

20 jul. 2011.
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Intitulado “Novas linguagens na escola: material didático interativo para Ciências na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental”, o artigo presente nos referidos anais con-
templa momentos do processo de elaboração do material de apoio paras as simulações 
verificadas na Figura 1. 

Figura 1 – Ourselves (à esquerda), Growing plants (ao centro) e Plants and animals in the local environment (à direita).

Além do material de apoio, cujo processo de elaboração é explicitado nos anais supra-
citados, foi montada uma atividade prática estruturada no aplicativo PowerPoint sobre 
eletricidade (Figura2). 

Figura 2 - Slide inicial do material sobre Eletricidade.

Esse material contém um hiperlink para a simulação virtual Using electricity4 (Usando 
eletricidade), texto escrito (frases curtas e palavras, em função da faixa etária à qual se des-
tina) e imagens. Essas variadas linguagens (digital, escrita e pictórica) foram usadas com a 
finalidade de tornar mais claro ao aluno um conceito. O mesmo se aplica ao encadeamento 
(ou sequência) dos slides, à articulação entre imagens e texto em cada um deles, à adoção 
de elementos do cotidiano do aluno, assim como de situações que lhe são familiares. O uso 
desses recursos materiais teve como fundamento a teoria da aprendizagem significativa 
(MOREIRA, 1985).
4   Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/6_7/electricity.shtml>. Acesso em: 21 jul. 2011.
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Figura 3 – Material em PowerPoint com simulação virtual.

Aparentemente simples, a elaboração do material visualizado na Figura 3 demandou 
tempo. Ao produzi-lo, a aluna bolsista ora descuidava do público ao qual o mesmo se 
destinava, usando uma linguagem de difícil acesso ao aluno dos primeiros anos, ora es-
crevia textos demasiado longos e possivelmente não decodificáveis por alunos em fase 
de alfabetização, devido ao fato de a linguagem escrita não ser a única, tampouco a mais 
apropriada a crianças pequenas (BRASIL, 1997). Aos poucos, sob orientação pedagógica, 
foi percebendo que podia comunicar uma ideia usando uma linguagem acessível à criança 
dos primeiros anos.

Subjacente a esse material estava a pretensão de que a simulação virtual Using electricity 
(Figura 4) fosse abordada em um contexto que tornasse necessária e significativa a sua 
utilização. Não se tratava, portanto, do experimento pelo experimento, mas de um expe-
rimento que contribuísse para a compreensão de uma ideia (noções de um conceito de 
Ciências Naturais). Assim, a simulação virtual não somente passou a ter um complemento, 
sendo esta uma necessidade apontada por Valente (1999) para softwares desta categoria, 
como também sentido para o aluno. 
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Figura 4 – Simulação Using electricity (à esquerda) e Circuits and conductors (à direita).

A seleção das simulações virtuais visualizadas na Figura 4, assim como das observadas 
na Figura 1, levou em conta alguns fatores, dos quais destacamos: modo de utilização - po-
dem ser usadas offline; ferramentas e interatividade - não apenas “testa” os conhecimentos 
do aluno (o que pouco ou nada contribui para a construção dos mesmos); design – layout, 
cores e formas significativas à criança. 

O manuseio dessas simulações tornou-se um desafio para a aluna do Curso de Licen-
ciatura em Ciências Biológicas, desafio que, ao final, ela mostrou ter superado. Faltava-lhe 
domínio da língua inglesa e de conceitos da Biologia. Além desses, para montar um ma-
terial a ser usado por um professor-pedagogo para ensinar Ciências a crianças pequenas, 
é preciso levar em conta quem ensina e quem aprende, isto é, o público ao qual o material 
criado se destina, tomando alguns cuidados com a linguagem utilizada e com a redação 
do texto. 

Em função dessas dificuldades, em um dado momento, a aluna voltou-se a um outro 
público: a antiga quinta série do Ensino Fundamental. No Quadro 1, estão animações 
que encontrou e observações que apresentou sobre as mesmas. Não avançou nessa tarefa, 
porque esbarrou na falta de simulações virtuais relativas aos conteúdos curriculares de 
Ciências previstos para a série em questão. 

Quadro 1 – Animações virtuais sobre conteúdos de Ciências da antiga 5ª série

Acesso Características
1 <http://www.bbc.co.uk/schools/ks3bitesize/

science/biology/index.shtml>
Jogos de perguntas e respostas em inglês 
que requerem tradução

2 <http://www.freeworldgroup.com/gamesadven-
ture.htm>

Jogos e palavras cruzadas que parecem 
ser de difícil aplicação

3 <http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/
flythrough/movie-flash.htm>

Animação com visual satisfatório, mas 
complexa para a criança

4 <http://www.stolaf.edu/people/giannini/biolo-
gical%20anamations.html>

Animação sem interação aluno-software
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5 <http://www.bioanim.com/CellTissueHuman-
Body6/index.html>

Animação sem movimento

6 <http://www.zerobio.com/gyroquiz.htm> Jogo de perguntas e respostas com mo-
vimento

7 <http://www.zerobio.com/drag_gr11/organell.
htm>
<http://www.zerobio.com/drag_oa.htm>

Animações estáticas

8 <http://academic.scranton.edu/department/
psych/sheep/ieframerow.html>

Animações estáticas

Fonte: Internet. Levantamento realizado no segundo semestre de 2009.

As animações encontradas pela aluna têm traços de tutoriais (VALENTE, 1999), que 
testam conhecimento, limitam a interação aos cliques do mouse e permitem avançar so-
mente quando é apresentada a resposta correta. O Drag-and-drop cell organelles (Quadro 
1, item 7) é representativo dessa categoria de softwares5. Em relação ao exposto no quadro 
acima, cabe a ressalva de que se trata de um levantamento com finalidade de seleção, não 
havendo sido realizada uma análise aprofundada a respeito.

Desse modo, no projeto, o trabalho da aluna consistiu basicamente em preparar os 
materiais de apoio mencionados até este momento, constituídos, estes, por texto informa-
tivo sobre as ferramentas e o potencial da simulação virtual, escrito em linguagem clara, 
objetiva e acessível ao professor, com tradução em alguns pontos e ilustrações, a exemplo 
do que se verifica na Figura 5.

Figura 5 – Layout do material de apoio para o uso da simulação Using Electricity.

5    O  nome  dado  pela  aluna  bolsista  ao Drag-and-drop cell organelles  (“Arrastar-e-soltar  organelas  celulares”)  foi 

“animação estática”, em função de sua proposta, que consiste no que segue: match each structure with it’s function by 

dragging the organelles to their proper spaces (combine cada estrutura com a sua função, arrastando as organelas aos 

seus espaços próprios).



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

754
C

ap.3 • Recursos Pedagógicos e Produção de M
ateriais D

idáticos

Para além do que foi dito, consideramos que o material produzido torna-se relevante 
quando considerados aspectos como formação inicial precária do professor das crianças de 
cinco a dez anos de idade em Ciências, para uso do computador ou domínio dos conceitos 
das Ciências Naturais, verificada nas grades curriculares dos cursos de Pedagogia. De um 
lado, estão cursos de formação inicial que não comportam conhecimentos para ensinar 
usando softwares; de outro, crianças imaginativas, naturalmente curiosas e questionadoras, 
imersas na cultura das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Esta e outras 
contradições sugerem a necessidade de o professor e a escola se prepararem para a mudan-
ça. Em outras palavras, preparem-se para ensinar no contexto das TIC (LOPES, 2010).

Sem incorrer em modismos, o professor hoje tem opções metodológicas que se colocam 
como possibilidades reais. Contudo, há também desafios. Nos portais educacionais nacio-
nais, animações e simulações virtuais para ensino-aprendizagem de Ciências são escassas e 
ainda bastante limitadas em termos da interação que propiciam. A solução é buscá-las em 
sites de língua estrangeira. Porém, nesses sítios, as simulações contêm textos curtos, frases 
e palavras em inglês, a exemplo do visualizado na Figura 4, idioma que o professor da rede 
pública não domina, conforme constataram Lopes e Feitosa (2011).

Fatores como esse podem contribuir para manter os professores na “ignorância infor-
mática” (MISKULIN, 2003), alheios a possibilidades pedagógicas que poderiam fazer a 
diferença na trajetória escolar de seus alunos. Talvez, vivenciando Ciências de um modo 
diferenciado nos primeiros anos, os alunos do Ensino Médio pudessem enxergar a Física, 
por exemplo, com mais simpatia e menos incredulidade.  

Considerações Finais
O exposto indica que o projeto atingiu parcialmente seus objetivos, ao apresentar como 

resultado um material pronto para ser utilizado pelo professor da Educação Básica no en-
sino de Ciências. Trata-se de um material que poderá contribuir para que o professor dos 
primeiros anos sinta-se mais à vontade, mais seguro, confiante e preparado para integrar 
o virtual à sua prática.

O material produzido está pronto para ser utilizado pelo professor da rede. Subjacen-
tes à sua elaboração estão teorias cognitivistas (MOREIRA, 1985; RAMOZZI-CHIA-
ROTTINO, 1988) que explicam como o sujeito aprende e pressupostos da literatura 
educacional sobre a formação de professores para o uso de tecnologias em ambientes 
presenciais de ensino e as tecnologias como ferramentas pedagógicas e suas abordagens 
de uso em ambiente escolar (VALENTE, 1993, 1999). No conjunto, o referido material 
contempla os temas: seres vivos (simulação Ourselves), crescimento das plantas (simulação 
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Growing plants), plantas e animais em seu habitat (simulação Plants and animals in the local 
environment), eletricidade e condutores elétricos (simulações Using electricity e Circuits and 
conductors). Para estes últimos, foi criado também o material em PowerPoint, apresentado 
nas figuras 2 e 3. 

Cabe destacar a formação da aluna de licenciatura envolvida no projeto como bolsista. 
Lidar com questões de ensino-aprendizagem foi para ela uma experiência nova. No proje-
to, teve o que a literatura educacional chama de formação na prática (SCHÖN, 1997), ao 
se colocar no lugar do professor e refletir sobre suas ações durante a realização das mesmas. 
Suas dificuldades, embora tenham tornado o processo de realização de cada tarefa bastante 
lento, inviabilizando o uso imediato do material nas escolas parceiras, foram fundamentais 
para a sua formação em um curso de licenciatura. Como futura professora, aprendeu que é 
preciso considerar o aluno, especialmente quando se prepara um material pedagógico cujo 
objetivo final é facilitar-lhe a aprendizagem. Integrada ao Grupo Físicanimada, superou 
dificuldades e apresentou bons resultados em suas produções.

Finalizando, chamamos a atenção para o espaço ocupado pelas Ciências Naturais na 
escola básica. Desde 2007 o Grupo Físicanimada atua em escolas públicas com projetos 
de inclusão de tecnologia. Em 2009, propôs a uma escola da região de São José do Rio 
Preto o uso de tecnologias no ensino de Ciências. Seus dirigentes demonstraram interes-
se, entretanto, pediram que o conteúdo contemplado fosse matemática, tendo em vista a 
necessidade de preparar os alunos para uma avaliação externa que se aproximava. Tal fato 
sugere refletir sobre o quanto se perde (e quem perde) quando a formação do indivíduo 
em Ciências Naturais é “atrofiada” logo nos primeiros anos escolares.
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Super Elementos: Atividades Lúdicas 

Como Material Didático 
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Resumo: Este trabalho foi analisado de forma qualitativa e teve por obje-
tivo auxiliar o Professor de Química na tarefa de ensinar, através 
das atividades lúdicas. A proposta relaciona a teoria e a prática, de 
forma que o aluno constrói seu conhecimento através dos fatos ob-
servados. As atividades lúdicas foram aplicadas dentro de sala de 
aula com a supervisão do professor, envolvendo alunos do primeiro 
ano do ensino médio de uma escola pública, no município de Ilha 
Solteira, localizada no interior do estado de São Paulo, Brasil. A 
atividade foi realizada na Escola Técnica Estadual (ETEC) de Ilha 
Solteira e ministrada por alunos do curso de licenciatura em Físi-
ca. Utilizamos diversas formas de coletas de dados, dentre as quais, 
entrevistas, questionários, filmagem, fotos e atividades em grupo, 
tanto para alunos como professores. Tendo como embasamento te-
órico o construtivismo, onde o Professor atua como mediador entre 
o conhecimento científico e o aluno, verificou-se a eficiência das 
atividades lúdicas como auxiliar no processo de ensino, assim como 
uma disposição dos alunos para a aprendizagem. Há relato de maior 
interação entre professor-aluno e aluno-aluno, direcionado para o 
ensino e aprendizagem nas aulas de Química.

Palavras-chave: atividades lúdicas; ensino e aprendizagem; Química.

Introdução
A Química sempre foi vista pelos estudantes como uma disciplina complicada e de 

difícil visualização, sendo necessário chamar à atenção dos alunos todo o tempo, e muitas 
vezes os Professores desconhecem métodos para se aplicar em sala de aula. Uma alterna-
tiva simples e viável como forma de apoio ao Professor visando uma motivação aos alunos 
para o estudo de Química são as atividades lúdicas. Utilizando-se as atividades lúdicas em 
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sala de aula torna-se o Ensino de Química uma prática mais atrativa e mais interessante, e 
as atividades lúdicas favorecem o interesse pelas atividades escolares e a aprendizagem do 
conteúdo de Química, bem como o desenvolvimento de habilidades e valores. 

Na literatura encontramos poucos trabalhos que se reportam à utilização de jogos vol-
tados ao Ensino de Química. No entanto muitos são encontrados nas áreas de Pedagogia 
e Matemática onde há muito tempo essa prática tem sido adotada. A partir das inúmeras 
vantagens reportadas nessas outras áreas e da pequena contribuição por parte da área de 
Química, nos sentimos atraídos pela utilização de jogos, como uma ferramenta que via-
bilize o processo de ensino e aprendizagem de Química, com o propósito de estimular e 
atrair o interesse do aluno.           

A princípio, a idéia do projeto surgiu pela observação de outro trabalho na área de 
química exposto em um Congresso de Iniciação Científica, que apresentava resultados in-
teressantes, o que despertou-nos curiosidade de investigação pelo tema (BARROS 2009). 
O objetivo do projeto, desta forma, foi o de criar um material didático para os Professores 
de Química onde esse material, constituído de uma apostila teórica e um kit de jogos, 
atenderia aos parâmetros curriculares do primeiro ano do Ensino Médio, como alternativa 
aos educadores da área de Química, visto que a maioria tem interesse pela utilização dos 
jogos em sala de aula, entretanto desconhecem métodos para sua utilização, dessa forma 
este projeto tem a finalidade de oferecer subsídios aos professores e alunos.  

Deve-se, no entanto, enfatizar que, para a preparação de um material didático, preci-
saríamos dividir o projeto em etapas, desde entrevistas com os Professores, o preparo e a 
aplicação dos jogos com os alunos dentro e fora de sala de aula, etapas estas importantes 
na construção de um projeto complexo e que nos possibilita diferentes análises em torno 
de uma mesma proposta.

Referencial Teórico
De acodo com RAMOS (1990) o desafio é algo que também pode despertar o interes-

se. Eles podem estar envolvidos em problemas corriqueiros do cotidiano ou podem ser co-
locados claramente ao aprendiz. O autor continua, exemplificando, descrevendo um caso 
clássico, no qual a Esfinge pergunta a Édipo: “O que é que tem uma vez quatro pernas, 
depois tem duas e depois tem três? Decifra-me ou devoro-te!”

Para RAMOS (1990), de maneira geral, os desafios tais como charadas, problemas, 
quebra cabeças, jogos diversos e algumas atividades de simulação que são oferecidos não 
são colocados tão drasticamente como fez a Esfinge a Édipo, mas são suficientes para 
gerar um interesse em se procurar uma solução. No caso de Édipo era a própia vida, e ele 
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acertou fazendo com que a esfinge não o devorasse.

SOARES (2008) destaca o papel fundamental do Professor no processo construtivo 
utilizando-se das atividades lúdicas, cujo objetivo é estimular o interesse dos alunos, se-
gundo ele,

(…)o professor quando se utiliza de jogos e atividade lúdicas, deve agir 

como um sujeito que promove a facilitação do conhecimento, aquele que 

aceita o aluno como pessoa, colocando-se em seu lugar nas diversas situ-

ações de aprendizado e não ser um ser superior, inatingível, que faz uso 

de suas habilidades e recursos instrucionais como forma de ser o centro da 

sala de aula, ás vezes autoritário em suas decisões e até mesmo ameaçador.              

Segundo VIGOTSKY (1998), afirmar que jogos e brinquedos são atividades que dão 
prazer a criança é incorreto por dois motivos. Em primeiro lugar, muitas atividades que 
não envolvem brinquedos ou jogos trazem experiências de prazer muito mais intensas, 
como por exemplo, chupar chupeta, enrolar o cabelo com os dedos, mesmo sem saciedade. 
Segundo, existem jogos nos quais a própria atividade não é agradável, trazendo desconfor-
to, desprazer, se o resultado esperado pela criança não a interessa ou se é desfavorável a ela, 
o que, diga-se de passagem, também ocorre entre os adultos.  

CHATEAU (1984) acredita que a utilização do ludismo, o que inclui jogos, brin-
quedos e brincadeiras, pode não representar de imediato um aprendizado, mas pode vir 
a desenvolver potenciais no sujeito, até mesmo quando são encarados como passatempo, 
proporcionando mais oportunidades de se abastecer intensamente de informações, de co-
nhecimentos, com base nas várias simulações e fantasias que executa.

BROUGUERE (1998) acha que a aprendizagem pelo jogo é muito provável, a partir 
do momento em que se mantêm as características do jogo, tais como a presença das regras, 
o domínio de parte da língua, a incerteza, a decisão e certo caráter de frivolidade.

A análise de conteúdo segundo NOVAK (2003) define mapa conceitual como uma 
ferramenta para organizar e representar o conhecimento. O mapa conceitual, baseado na 
teoria da aprendizagem significativa de AUSUBEL (2000), é uma representação gráfica 
em duas dimensões de um conjunto de conceitos construídos de tal forma que as relações 
entre eles sejam evidentes. Os conceitos aparecem dentro de caixas nos nós nos garfos 
enquanto que as relações entre os conceitos são especificados através de frases de ligação 
nos arcos que unem os conceitos.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

760
C

ap.3 • Recursos Pedagógicos e Produção de M
ateriais D

idáticos

Dessa forma as frases de ligação são responsáveis pela sustentação do mapa conceitual 
de forma a representar uma relação entre duas expressões dentro de um contexto. 

Na Figura 1 apresentamos uma proposta de mapa conceitual derivado deste trabalho, 
onde enfatiza-se o estudo teórico apoiando as atividades práticas e as aplicações.

Figura 1: Rede Conceitual do projeto

Metodologia
O método de aplicação das atividades lúdicas é fundamentado na teoria construtivista 

e tem como objetivo principal analisar o comportamento dos alunos a partir da atividade 
realizada, contribuindo para que os alunos, por exemplo, se familiarizem com a Tabela 
Periódica e os elementos químicos.          

Antes de iniciarmos as atividades com os alunos, indagamos o Professor de Química, 
através de uma entrevista pré-estruturada e eventuais reuniões. A partir dessas indagações 
com o Professor e devido ao conteúdo que os alunos estavam estudando, decidimos aplicar 
aos alunos atividades lúdicas sobre a Tabela Periódica, como forma de fixação do conteúdo 
estudado.  
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A atividade foi desenvolvida com 32 alunos do primeiro ano do ensino médio, na dis-
ciplina de Química, no período matutino, da Escola Técnica Estadual ETEC, situada no 
município de Ilha Solteira. Foram selecionados 32 elementos da Tabela Periódica para 
serem utilizados nos jogos dos Super Elementos. Cada elemento foi identificado através 
de seu símbolo, uma imagem, e várias propriedades físicas, confeccionadas em papel cartão 
de tamanho e forma de cartas de baralho, consistindo então em 32 cartas cada jogo.

A estratégia utilizada foi no primeiro momento explicar sobre o que ocorreria duran-
te a aula expositiva. Inicialmente os alunos tiveram a oportunidade de conhecer alguns 
elementos químicos da Tabela Periódica, através do manuseio de alguns elementos que 
lhes foram fornecidos. Na seqüência realizaram uma atividade prática onde calcularam a 
densidade de alguns metais e em seguida aplicou-se o jogo de cartas Super Elementos. 
Este jogo foi desenvolvido por Marlon Soares (2008). Os alunos foram organizados em 
grupos com seis componentes e todos trabalharam o mesmo conteúdo e o mesmo tipo de 
jogo. Para dar inicio ao jogo cada grupo recebeu um folheto explicativo com as regras. A 
atividade foi realizada numa sala de aula normal, com duração de 50 minutos.

Após a aplicação das atividades foi feita uma avaliação do jogo e das atividades lúdicas 
através de um questionário para os alunos que participaram das atividades. O questionário 
consistia de oito questões que abordavam aspectos lúdicos, o conteúdo e sobre as demais 
atividades realizadas em sala de aula.

A partir deste questionário onde os alunos sugeriram mudanças no aspecto das cartas 
do jogo dos Super Elementos, o mesmo sofreu melhoras significativas na parte estética e 
no seu conteúdo como, por exemplo, aplicações dos elementos, ilustração das aplicações 
dos elementos, nome do elemento em inglês, etc. Desta forma fica patente que as cartas 
reformuladas estimulam o aprendizado do aluno, tornando-se uma viável ferramenta de 
apoio ao Professor.

A aula foi ministrada por uma aluna do terceiro ano do curso de licenciatura em Física 
FEIS-UNESP e por uma docente de Química da mesma instituição. Foram utilizadas na 
aula diversas formas de atividades, entre elas atividades em grupo, demonstrações práticas 
e discussões, e o jogo do Super Elementos foi modificado pela mesma aluna que ministrou 
a aula e autora do trabalho.

Resultados e Discussão 
A partir dos dados coletados, dividimos a análise dos resultados de acordo com as eta-

pas, contato com o professor e apresentação da proposta; apresentação do jogo e aplicação 
aos alunos, e avaliação das limitações e reformulação da atividade. 
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a) O Professor e as Atividades Lúdicas

A princípio, entramos em contato com o Professor, nosso principal objeto de estudos, 
sendo que essas interações aconteceram através de reuniões e entrevistas, dessa forma 
dividimos esse contato com o Professor em etapas: 1) a entrevista pré estruturada com o 
professor e 2) apresentação da proposta para definição do tema a ser trabalhado.   

a.1) Entrevista pré-estruturada com o Professor

Através da entrevista pré estruturada, identificamos algumas concepções do Professor 
sobre as atividades lúdicas, e sua prática com jogos didáticos. A transcrição a partir de 
material gravado encontra-se no Quadro 1. Trechos de outra entrevista aplicada poste-
riormente, na qual definimos qual seria o tópico de Química a ser utilizado para a rea-
lização das atividades lúdicas é apresentado no Quadro 2. Na transcrição das entrevistas 
procurou-se manter a fidelidade do que o professor realmente queria dizer.  

Quadro 1- Contato do Professor com as atividades lúdicas

E: O senhor utiliza atividades lúdicas em suas aulas de química? Justifique

P: Olha, geralmente eu trabalho com material apostilado, com a carga horária fechada, com um conte-
údo a ser cumprido. Então sempre que eu posso, que eu tenho condições, eu tento passar alguma coisa, só 
que eu não conheço muitos métodos que possam me ajudar, a única coisa que eu uso bastante são modelos, 
modelos atômicos onde se tenta mostrar aos alunos algo concreto. A única coisa que eu mais uso é isso ai 
por que não se tem muita coisa em mãos pra gente ta usando não.

E: Então na verdade o maior empecilho é o tempo?

P: É sim, a falta de o tempo!

E: Tudo é pré-determinado! 

P: Tem alguns dias que eu faço plantão nas escolas, então, quando eu faço plantão daria pra  usar al-
guma coisa porque com certeza o aluno acaba entendendo melhor; o maior problema da química é esse, 
muita coisa é abstrata....

E: A visualização né?!

P: Exatamente! A memória da gente é fotográfica, eu falo para os alunos tem que escrever não adianta 
eu ficar só falando aqui na frente...

E: Em sua opinião, qual o principal papel das atividades lúdicas no ensino de química?

P: Ah! Ajuda muito a entender, compreender melhor. O que eu conheço que a gente usa bastante na área 
da química é pra tabela periódica. Tem alguns joguinhos de Tabela Periódica que eu já vi, mas só que 
precisa de mais tempo pra ta utilizando eles, por que eu não concordo com aluno “ta” decorando nada 
não tem que decora tabela... ...num tem que decora nada! Tabela é pra usar tanto que em vestibular você 
não tem que decorar tabela, só que ajuda a compreender, despertar o interesse, o aprendizado... se eu não 
tiver interesse eu não aprendo...
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E: De acordo com a sua experiência profissional e pela faixa etária dos alunos (1° ano do ensino 
médio), em sua opinião o projeto é viável?

P: Sem duvida! Muito viável porque vai chamar mais a atenção deles. Se conseguir “puxar”, porque 
eles querem fazer tudo ao mesmo tempo... ...na verdade você tem que tentar chamar a atenção deles o 
tempo todo. 

E: Alguma sugestão de tópico da disciplina para que eu utilize nas atividades lúdicas com os alu-
nos? No caso pra eu utilizar no projeto? Algum tópico que eles estão vendo agora no primeiro ano? 

P: Eu estou trabalhando com a Tabela Periódica neste momento. Talvez alguma utilizando a Tabela 
Periódica seria legal.

E: O senhor tem alguma proposta de atividade, para que eu possa desenvolver com os alunos?  
No caso seria alguma atividade além dos jogos.

P: Você fala fazer com eles alguma atividade pra fixar?  Seria legal fazer os joguinhos, os jogui-
nhos seriam interessantes, vai chama a atenção deles.

Quadro 2- Entrevista com o Professor para definição do jogo a ser trabalhado

P: ... eu já trabalhei com eles também Tabela Periódica, se quiser perguntar alguma coisa a respeito das 
propriedades aperiódicas e propriedades periódicas...

E: Tem o jogo de trunfo pra trabalhar essa parte!

P: Isso! Trabalha isso com eles, eles já viram toda a matéria, essa eu terminei agora com eles, ta “fresqui-
nha” na cabeça deles! E como eles vão fazer prova na sexta-feira eles vão adorar isso ai que vai ser uma 
revisão para a prova, eles vão se interessar mais.
 
E: Hum... Então um joguinho da parte de Tabela Periódica pra trabalhar com eles; levar o super 
trunfo! 

P: Isso!

E: Levo quinta-feira pra eles? 

P: Você tem quantos joguinhos? Só um?

E: Eu tenho o molde dele...

P: por que levar um jogo só, pra trinta alunos!

E: Não, levar um por grupo né! No mínimo uns seis jogos… 

P: e ai como você gostaria de fazer? Trabalhar com eles a Tabela Periódica?

E: No jogo do trunfo, eu já levo pronto... 

P: Pode ser, será que a minha prova não é no dia dezoito? Ah, é no dia dezenove mesmo, mas se for 
no dia dezoito a prova, eu mudo pro dia dezenove na hora e pronto, agora, vamos dar uma atividade 
valendo nota,  com isso todo mundo senta e vai que vai!

E: Então eu posso levar a câmera para registrar?

P: Pode! Agente coloca na ultima aula, um horário bom.
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Nas falas transcritas no Quadro 1, observa-se que o Professor durante a entrevista 
manifesta interesse na proposta da aluna e relata sua falta de tempo para se dedicar às 
atividades complementares. Relata que utiliza modelos atômicos como forma de auxiliar 
os alunos na compreensão de conceitos abstratos, e vê a possibilidade de utilizar atividades 
lúdicas em plantões oferecidos nas escolas. Para o Professor ampliar as ações metodológi-
cas favorece a aprendizagem dos alunos. Houve a sugestão do tema Tabela Periódica para 
ser trabalhado, e o Professor prevê que haverá interesse por parte dos alunos.

No Quadro 2, quando já está definido o tema a ser explorado, o Professor vê a possibi-
lidade do jogo ser utilizado para avaliar a aprendizagem dos alunos, uma vez que o tema 
já foi explorado por ele. Assim, o Professor aceita a proposta de aplicação do Jogo Super 
Trunfo e como forma de incentivar a participação dos alunos, propõe que haja uma nota 
relacionada com a atividade.

b) O jogo dos Super Elementos

Segundo Marlon Soares (2008), originalmente conhecido como Jogo do Super Trunfo, 
é um jogo muito comum no Brasil e suas várias versões, principalmente para jogos en-
volvendo Biologia, é bastante conhecida. O jogo consiste em um conjunto de cartas que 
caracterizam de um determinado objeto, sejam eles, carros, aviões, motos, animais, entre 
outros; e nesse caso específico, se trabalha os Elementos químicos, por meio de cartas que 
apresentam uma foto do elemento químico em questão, seu nome, seu símbolo e suas 
características físicas.

Dessa forma o jogo foi intitulado de Jogo dos Super Elementos (Figura 2) e através desse 
jogo aplicado aos alunos, coletamos os dados necessários para o desenvolvimento do projeto. 

Figura 2: cartas do jogo dos Super Elementos, desenvolvido por Marlon Soares (2008)
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c) Contato dos Alunos com as Atividades Lúdicas

Estabelecemos diferentes abordagens em relação ao aluno e as atividades desenvolvi-
das: 1) utilização de manual de instruções; 2) desenvolvimento das atividades em sala de 
aula; e 3) questionários aplicados aos alunos pós realização das atividades.

c.1) Utilização do manual de instruções

Para facilitar o entendimento das regras do jogo, pois nem todos os alunos conhecem 
o funcionamento do mesmo, desenvolvemos um manual de instruções (Figura 3); foi dis-
tribuído para cada turma de 5 a 6 alunos um exemplar desses. 

Figura 3: Manual de instruções do jogo dos Super Elementos 

c.2) Atividades realizadas em sala de aula

As atividades realizadas em sala de aula foram registradas através de filmagens,  ques-
tionários e fotos (Figura 4).  

Figura 4: Realização das atividades em sala de aula
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c.3) Questionário aplicado aos alunos

Após a aplicação das atividades foi necessário realização de uma pesquisa e a avaliação 
do jogo e das atividades lúdicas através de um questionário (Quadro 3); para os 31 alunos 
do primeiro ano do ensino médio, que participaram das atividades. O questionário foi 
composto de oito questões que abordavam as atividades lúdicas de um modo geral e a 
opinião dos alunos em relação às atividades realizadas em sala de aula no dia 18/6/2009. 

Pelas respostas, observa-se que os alunos gostaram de participar do jogo, e das demais 
atividades propostas. Consideram que houve uma situação de aprendizagem, e além disso, 
forma de interagir, incentivo e inovação na maneira de ensinar. Eles sugeriram algumas 
mudanças no formato do jogo para melhorá-lo.

Quadro 3- Questionário aplicado aos alunos após o  
término das atividades em sala de aula 

Pergunta Respostas Frequência

Pra você o que é um jogo e 
qual a sua importância?

Algo divertido que ajuda na aprendizagem;
Não responderam;

Divertimento que melhora o entendimento 
e fixação do conteúdo;

Incentiva o estudo, espírito esportivo, 
saber competir;

Uma forma de se divertir, desenvolver a capacidade 
intelectual;

Atividade que proporciona melhor entendimento 
de certas disciplinas;

Forma de divertimento que estimula o raciocínio e 
a amizade;

Atividade que estimula o raciocínio e desenvolve 
novas habilidades;

Existem dois tipos de jogo o que diverte e o que se 
aprende se divertindo.

10
7
3

3

3

2

1

1

1

O uso de jogos e atividades 
lúdicas ajuda no processo 

de aprendizagem?

Sim     
           
Talvez

25

6

Você acredita que o uso 
de jogos na sala de aula 

poderia ser utilizado como 
instrumento de avaliação?

Sim    
Não   

Talvez

24
3  
4 

Quando o professor utiliza 
um jogo ou uma atividade 
diferenciada, você acha que 

a aula dele fica?

       
Mais interessante 31       
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Se o professor sugerisse um 
jogo você preferiria:

que seja jogado em equipe 
       

   Individualmente    

25

6

Qual parte da aula de on-
tem que você mais gostou?

conhecer alguns elementos;      
calcular a densidade;       
participar do jogo.

23
1
7

Em relação ao jogo dos 
super elementos, você acha 

que ele deveria ser aplicado?

Antes de vocês estudarem a tabela;
durante o conteúdo;  

depois de estudar a tabela.
 

5
21
5

Em relação às cartas do 
jogo dos super elementos 
você tem alguma sugestão 
para melhorar a forma que 
eles foram confeccionados, 
em relação ao tipo de letra, 

cor, figuras, etc. utilize o 
verso da folha para a sua 

resposta. 

Nenhuma sugestão a fazer

      Em relação ao tipo de letra (cor, tamanho)

As cartas poderiam ser mais coloridas e maiores 
para ficar mais chamativo

26

3

2

d) Jogo dos Super Elementos reformulado

Através de algumas informações contidas neste questionário aplicado aos alunos, e no 
intuito de aperfeiçoar o jogo dos Super Elementos, a partir do jogo original por Marlon 
Soares(2008), o jogo foi repaginado (Figura 5), tanto nas figuras que foram substituídas 
por figuras de aplicações dos elementos, quanto ao aspecto geral das cartas que ficaram 
mais coloridas, porém com as letras mais escuras para das mais destaque; para melhor 
identificarmos as melhorias nas cartas do jogo, temos uma figura (Figura 6) que representa 
uma carta antes e depois da modificação.

Figura 5: Jogo dos Super Elementos modificado
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Figura 6: O antes e depois da modificação de uma das cartas do Jogo dos Super Elementos

Considerações Finais          
O jogo, a realização das atividades práticas e o esclarecimento das regras através do 

folheto, atraíram a atenção dos alunos, garantindo que a atividade fosse realizada com 
sucesso. Pelas respostas dos alunos (apresentadas na Tabela 3), percebeu-se que o jogo 
necessitava ser aperfeiçoado em relação a seu formato, então algumas alterações foram 
realizadas (ver Figura 6) onde enfatizamos as mudanças sugeridas pelos alunos. Percebeu-
-se um maior interesse por parte dos alunos em relação ao assunto, assim, pode-se dizer 
que se trata de uma alternativa didática muito produtiva, uma vez que estimula os alunos 
à aprendizagem. Ainda nos depoimentos os alunos manifestaram que a aula ficou mais 
agradável e dinâmica, motivando o aluno a participar construtivamente do seu próprio 
conhecimento. Isso reafirmou o quão significativo é a utilização das atividades lúdicas no 
processo ensino-aprendizagem. 

A utilização de jogos também se mostrou uma alternativa bastante produtiva quando a 
escola não possui muitos recursos e laboratórios de ciência devidamente equipados. Sendo 
então um mecanismo para o aprendizado do conteúdo programado e que gera resultados 
significativos.
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Resumo: Concretizou-se pesquisa entre universidade e escola pública, tendo 
por objetivo desenvolver estudo sobre formação de professores em 
serviço referentes ao tema de consumo de álcool por estudantes e 
aplicação de intervenção breve nestes. Participaram da formação em 
serviço sete professores, diretora e vice-diretora. Inicialmente, acon-
teceram encontros semanais para a realização de discussões teóricas 
e orientações práticas relacionadas ao tema de consumo de álcool 
por adolescentes. Posteriormente foi realizado levantamento dos 
alunos que apresentam beber de risco e aplicação de intervenção 
breve pautada no método BASICS. Os resultados iniciais mostram 
a consolidação da equipe de pesquisadores da universidade com os 
professores. 

1 Introdução
Em pesquisa recente Martins [2006; MARTINS et al., 2008] desenvolveu estudo de 

cunho experimental e um de seus objetivos, foi avaliar o Alcohol Use Disorders Identifica-
tion Test – AUDIT [BABOR et al., 1992] para identificação de adolescentes bebedores de 
risco e a eficácia do procedimento Brief Alcohol Screening and Intervention for College 
Studentes – BASICS [DIMEFF et al. 2002] para o retorno ao beber moderado ou mes-
mo a abstinência destes adolescentes. Resultados mostraram que o teste AUDIT é bem 
1 Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da UNESP – S.J. do Rio Preto/SP 

2  Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP – Marília/SP

3  Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP – Marília/SP

4 Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da UNESP – S.J. do Rio Preto/SP
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aceito entre os estudantes, é de fácil aplicação e capaz de identificar os adolescentes que 
apresentam padrão de consumo de risco. Os resultados da intervenção breve, baseada no 
procedimento BASICS, apontaram que o grupo experimental diminuiu o padrão de con-
sumo de bebidas alcoólicas. Portanto, este estudo evidencia que o teste AUDIT e a apli-
cação da intervenção breve baseada no procedimento BASICS mostram-se adequados 
para o trabalho com adolescentes em escolas, o que se coloca agora é a passagem deste 
conhecimento para os profissionais que atuam nas escolas, mais especificamente para os 
coordenadores e professores que lidam diretamente com o público adolescente e jovem. 

Pensando na questão sobre o uso de álcool entre estudantes, foi apresentado ao Progra-
ma Especial Melhoria do Ensino Público da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado 
de São Paulo – Fapesp, o projeto intitulado “Aplicação de intervenção breve por profes-
sores de escola pública para redução do uso de álcool entre estudantes de ensino médio”. 
Este projeto objetivou oferecer a professores do ensino médio e gestores um curso de 
formação continuada em serviço referente ao tema “consumo de álcool entre adolescentes 
e intervenção breve para a redução do consumo de álcool”. 

Na proposta de Diretrizes para Formação Inicial de professores da Educação Básica 
em cursos de Nível Superior [BRASIL 2001] a pesquisa é apontada como essencial na 
formação docente. Para Stenhouse [apud RAMOS, 2005], a pesquisa deveria ser a base 
do ensino dos professores. A formação em pesquisa é o que permite, que o professor de-
senvolva uma consciência crítica de suas ações. Desde que a idéia de formar o professor 
pesquisador passou a ser vista com importância nos cursos de graduação, também se dis-
cute tal temática nos cursos de formação continuada de professores. 

 A formação continuada de professores em serviço é apontada como um dos fatores 
para a qualidade do ensino. “A literatura científica tem sugerido que professores expostos a 
cursos e práticas de pesquisa em programas de formação ou aperfeiçoamento de professores 
tendem a apresentar uma atitude mais positiva a respeito da realização de pesquisas em sala 
de aula” [COOKE et al., 1993 apud NUNES, 2008, p. 103]. Pesquisas recentes têm mos-
trado as possibilidades da atuação do professor que participa de cursos de formação conti-
nuada em pesquisas, especialmente as referentes à parceria universidade-escola [ANDRÉ, 
SIMÕES, CARVALHO e BRZEZINSKI, 1999; LIBÂNEO, 2001; GATTI, 2003; MI-
ZUKAMI et al., 2003; RAPOSO e MACIEL, 2005]. Nas palavras de Pimenta [2006]

[...] ganhou força a formação contínua na escola, uma vez que aí se 

explicitam as demandas da prática, as necessidades dos professores para 

fazerem frente aos conflitos e dilemas de sua atividade de ensinar. Por-

tanto, a formação contínua não se reduz em treinamento ou capacitação 
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e ultrapassa a compreensão que se tinha de educação permanente. A par-

tir da valorização da pesquisa e da prática no processo de formação de 

professores, propõe-se que esta se configure como um projeto de formação 

inicial e contínua articulado entre as instâncias formadoras (universida-

de e escola) [PIMENTA, 2006, p. 21-22].

Porém, as informações até o momento não permitem conclusões definitivas em ne-
nhum campo quanto a eficácia dos cursos de formação continuada. 

E é pensando na interação universidade-escola que a presente pesquisa procurou ava-
liar as implicações e limitações da formação continuada em serviço: a) nas práticas dos 
professores; b) no que eles pensam, como se relacionam com as atividades de pesquisa (re-
lacionamento escola-universidade); c) na aplicação da intervenção breve (relação ensino-
-pesquisa) e d) nos conhecimentos dos professores sobre o uso de álcool entre adolescentes.

A revisão de estudos acerca do tema consumo de álcool e adolescentes mostra que 
só recentemente começou-se a investigar possibilidades de atenção a adolescentes que já 
estão fazendo uso excessivo de bebidas alcoólicas, mas ainda não precisaram de cuidados 
especializados [MARTINS, 2006; CRUZ, 2006; SILVA, 2006; MARTINS, MANZATO e 
CRUZ, 2005]. Dentro desta perspectiva, acredita-se que o trabalho com a equipe escolar, 
depois de participar do curso de formação continuada, possibilitará a identificação precoce 
de alunos que apresentarem consumo de risco, e a partir daí a equipe realizar uma interven-
ção breve objetivando a abstinência ou a volta ao consumo moderado de bebidas alcoóli-
cas entre os estudantes. Assim o estudo se desenvolveu em três etapas descritas no método.

2. Método
A presente pesquisa foi realizada em três etapas. A primeira consistiu na criação da 

equipe de trabalho da escola; a segunda foi o curso de formação continuada em serviço; 
a terceira etapa foi o desenvolvimento de uma pesquisa pela equipe de professores, dire-
tora e vicediretora. Essa terceira etapa consistiu no levantamento inicial para detectar os 
alunos que apresentavam padrão de consumo de risco e a aplicação da intervenção breve 
nesses alunos.  

2.1. Participantes

Participam da presente pesquisa nove professores de PEB II, inclusive a diretora e a 
vicediretora de uma escola pública estadual de ensino médio de São José do Rio Preto, 
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Brasil. Oito professores do sexo feminino e um do masculino; com exceção de um pro-
fessor que está há dois anos, o tempo de serviço das demais professoras varia entre sete e 
vinte anos. A pesquisa teve início no ano letivo de 2008, ao final do ano houve a troca de 
diretora e vicediretora. Portanto, a diretora e vicediretora que participaram da pesquisa no 
ano de 2008 foram substituídas em 2009.

2.2. Instrumentos

Para a avaliação do curso de formação de professores em serviço utilizou-se de entre-
vistas semiestruturadas que foram realizadas com os professores, diretora e vicediretora. 
Entrevistou-se a equipe de profissionais da escola no início do curso de formação continu-
ada em serviço e depois que eles realizaram a pesquisa e a intervenção breve com os alu-
nos. A primeira entrevista foi composta por questões referentes a formação em pesquisa 
dos docentes, além da prática e conhecimento acerca da realização de pesquisas. A segun-
da entrevista buscou investigar se o conceito de pesquisa dos professores mudou depois 
do curso de formação continuada e após realizarem a pesquisa com os alunos. Além disso, 
procurou-se avaliar as implicações do curso nas atividades dos docentes, o que pensam e 
como se relacionam com as atividades de pesquisa, a eficácia da intervenção breve na visão 
dos professores e os conhecimentos adquiridos sobre o tema do uso de álcool entre adoles-
centes. Também realizou-se gravações e observações durante os encontros semanais com a 
equipe de professores que posteriormente foram transcritas e analisadas.

2.3 Procedimentos

A primeira etapa consistiu em formar a equipe de profissionais da escola. Inicialmente 
pediu autorização da Diretoria de Ensino do município e da diretora da escola escolhida. 
Depois de obter as devidas autorizações, o projeto foi apresentado em Horário de Traba-
lho Pedagógico Coletivo – HTPC, a todos os professores da instituição. Os interessados 
se prontificaram a participar e formou-se a equipe com o total de nove profissionais, sete 
professores, mais a diretora e a vicediretora. Assim que foi consolidado o grupo da escola, 
o passo seguinte foi se cadastrassem no Sistema de Apoio a Gestão – SAGE, para que o 
projeto pudesse ser submetido a apreciação da Fapesp. Escolheu-se a mesma instituição 
escolar na qual Martins [2006] havia desenvolvido uma pesquisa referente ao uso de álcool 
e intervenção breve entre os alunos. 

Na segunda etapa deu-se início ao curso de formação continuada em serviço da equipe 
de professores. A equipe da escola juntamente com a equipe da UNESP compuseram um 
grupo de estudos. A equipe da UNESP foi composta pelo orientador da presente pesquisa 
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e por alunos de graduação, mestrado e doutorado. Os encontros aconteceram semanal-
mente no decorrer do primeiro semestre de 2008 e o local para a realização dos encontros 
foi uma sala da própria escola. Durante os encontros discutiu-se textos teóricos sobre o 
tema “consumo de álcool e outras drogas por crianças, adolescentes e adultos jovens”, 
também estudou-se formas de identificação dos usuários e aplicação de intervenção breve 
pautada no procedimento BASICS [DIMEFF, 2002], com os alunos que apresentaram 
padrão de consumo de risco. 

Tomamos o cuidado de oferecer um curso teórico e prático. Após 30 horas de estudos 
teóricos, iniciamos a parte prática, a pesquisa dos professores, mas sempre com acompa-
nhamento de campo e teórico, os encontros semanais continuaram com estudos teóricos 
e serviu como um momento de reflexão e discussão sobre a prática. Como traz Lüdke e 
Cruz [2005, p.85] os cursos de formação de professores “tem sofrido as conseqüências de 
um defeito congênito de sua constituição: a separação entre teoria e prática no esforço de 
formação, colocando, em geral, em posição precedente a teoria, vindo a prática sempre de-
pois, por meio de estágios de duração insuficiente e, sobretudo, de concepção precária”. Para 
não corrermos esse risco de distanciar a teoria da prática, a equipe da UNESP acompanhou 
cada etapa da realização da pesquisa da equipe da escola, concomitante ao levantamento 
inicial e a realização da Intervenção Breve os encontros semanais serviram de momento 
para discussões, para tirar dúvidas e monitoramento de todos os passos da pesquisa.

No início das atividades do curso de formação dos professores em serviço e ao final da 
realização da pesquisa foram realizadas entrevistas e registros – por escrito e em áudio, 
sendo posteriormente transcritas – de modo que pudessem ser analisadas as discussões 
realizadas no que se refere à temática central das atividades, as dúvidas levantadas pe-
los docentes em relação à aplicação da intervenção breve, demais comentários, análises e 
aprendizagens vivenciadas e realizadas pelos professores participantes.

A terceira fase foi o desenvolvimento de uma pesquisa pela equipe de professores que 
participou do curso de formação continuada. A pesquisa desenvolvida pelos professores 
teve como objetivos a identificação dos alunos que apresentam o padrão de beber de risco 
e posterior aplicação de intervenção breve visando a volta ao beber moderado ou mesmo 
abstinência destes alunos. 

Foi realizado levantamento inicial com 87,1% dos 550 alunos matriculados na escola 
no ano de 2008. Usando a nota de corte oito no teste AUDIT foi possível identificar 14% 
dos estudantes com padrão de consumo de risco para o álcool, dos quais 36,8% eram do 
sexo feminino. Sorteou-se entre todos os alunos, o grupo geral, que teve a mesma propor-
ção de rapazes e moças do grupo de risco. Os participantes do grupo de risco receberam 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

776
C

ap
.4 • Fo

rm
ação

 Inicial e C
o

ntinuad
a d

e Pro
fesso

res

uma intervenção breve modificada a partir do procedimento BASICS, pelos professores 
participantes do curso de formação continuada.

3 Resultados
As entrevistas realizadas com os professores no início do curso de formação continuada 

em serviço e ao final do projeto (após a realização da pesquisa feita pelos professores com 
os alunos) e as observações dos encontros semanais com a equipe de professores possibili-
tou chegar as análises descritas a seguir.

3.1 Entrevista com os professores no início do curso

Na entrevista realizada com os professores no início do curso de formação continuada 
sobre uso de álcool entre adolescentes, todos eles afirmaram nunca terem desenvolvido 
algum tipo de pesquisa científica, tanto no curso de graduação de licenciatura quanto na 
prática educacional. Esta ausência de prática científica os levou a atribuírem ao conceito 
de pesquisa, ser um levantamento ou coleta de dados.

Quando questionados do por que se prontificaram a fazer parte da pesquisa, a maioria 
falou do desejo em ajudar os alunos e por ser um tema interessante e atual já que notam 
um consumo excessivo de álcool entre os adolescentes. Além disso, também salientaram 
a importância das informações sobre o tema em questões pessoais, por exemplo, para 
ajudar na educação dos filhos. Uma resposta que mostra o desejo em ajudar os alunos e 
de participar por questões pessoais foi a de uma professora. 

“Eu tenho filhos adolescentes e também pelos alunos, então eu tive dois problemas fi-
lho que eu acho que consome as despesas da bebida, não que eu tenha problema em casa, 
mas as vezes eu acho que eles excedem um pouco, foram poucas vezes. E também aluno 
aqui, e não foram uma ou duas vezes, principalmente quando a gente tem a aplicação de 
alguma prova como Saresp, olimpíadas, eles costumam vir para a escola bêbados. E eles 
bebem no bar aqui perto e nos causam uma série de problemas” (professora 1).

Outro exemplo de relato de uma professora que salienta o sentimento de desânimo na 
atuação profissional, mas vê na pesquisa uma atividade diferente e dinâmica que lhe faz 
bem.

“Doidinha” para se aposentar “porque a sala de aula está muito difícil, o desinteresse 
dos alunos (...) olha minha colega acabou de comentar que quer ir embora porque ela 
está se sentindo inútil hoje, a escola está meio agitada e ela quer ir embora porque não 
está bem. Eu gostaria, eu estava até procurando, eu não posso ficar parada, é da minha 
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natureza, eu sou uma pessoa assim, que estou aqui, estou lá, agora posso fazer uma coisa 
diferente que posso me sentir útil” (Professora 2). 

Observa-se nesse comentário a necessidade de se sentir útil e importante, e a pesquisa 
traz esse sentimento valorativo ao professor.

Todos os professores sabiam do que se tratava o projeto, tinham noções de que seria 
realizado um levantamento e que realizariam um trabalho voltado a diminuição do ato de 
ingerir bebidas alcoólicas pelos adolescentes.

Os professores apresentaram expectativas em ajudar os alunos, ou seja, mudar o com-
portamento dos alunos “bebedores”. As fontes de informações sobre o tema antes do 
curso eram basicamente jornais, revistas e mídia televisiva. Todos afirmaram já ter tido 
experiência com algum aluno embriagado em sala de aula. E dentre os fatores que eles 
acreditam ser responsável pelo comportamento de beber dos alunos destacam a família 
como principal responsável.

3.2 Entrevista com os professores no término do projeto

Os comentários dos professores a respeito do conceito de pesquisa foi ampliado, de-
pois do estudo realizado semanalmente e das orientações em relação à parte prática. Os 
professores acrescentaram ao conceito “coleta de dados ou informações” a construção do 
conhecimento. Quanto as implicações que o curso de formação contínua teve na prática 
dos educadores, eles afirmaram que o curso contribuiu para suas atividades escolares, pois 
adquiriram conhecimentos novos que auxiliam no trabalho com os alunos. Desse modo, 
se sentem mais seguros ao responder as indagações dos alunos e estes vêem os professores 
participantes do projeto como referência na escola em se tratando do tema consumo de 
álcool (e até de outras substâncias e assuntos relacionados a vida afetiva). Os professores 
notaram que a intervenção breve foi eficaz e reduziu o consumo entre alguns alunos, e com 
outros não houve aumento do consumo.

Um aspecto relevante foi a união entre os participantes da equipe, os sete professores 
se ajudaram em todas as etapas da pesquisa, na entrevista salientaram o companheirismo 
e a amizade que envolveu toda a equipe. Todos demonstraram interesse em fazer parte de 
novos projetos ou em continuar o trabalho sobre consumo de álcool entre os adolescentes. 

3.3 Comentários gerais

De uma forma geral o grupo se constituiu bem, no início do curso os professores de-
monstraram insegurança quanto a ficarem responsáveis por conduzir as discussões dos 
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textos teóricos, no segundo mês essa insegurança foi substituída pela insegurança em rea-
lizarem a pesquisa propriamente dita e a intervenção breve com os alunos.

No decorrer do curso de formação em serviço, a equipe da escola (os professores, vi-
cediretora e diretora) mostrou-se bastante envolvida e interessada. A cada encontro eram 
discutidos textos referentes ao tema proposto pelo curso e notava-se que os participantes 
da equipe realizavam leituras prévias, traziam dúvidas e comentários acerca dos assuntos 
abordados. Interessante que sempre apresentavam exemplos de situações ocorridas na es-
cola ou em suas experiências particulares com relação ao uso de álcool.

Entre os professores já havia um clima de amizade que logo contagiou também a equi-
pe da UNESP. Sempre que a equipe da UNESP chegava à escola, todos os componentes 
da equipe da escola a recebia com abraços, brincadeiras e muita simpatia. Os encontros se 
deram em clima harmonioso, não houve episódios de intrigas ou desavenças por nenhum 
componente de ambas as equipes.

Depois que o curso terminou e a equipe deu início ao levantamento de dados, aplican-
do os instrumentos em todos os alunos do ensino médio da escola, a insegurança cedeu 
lugar para a autonomia da equipe. Muitas vezes, eles dispensavam a presença da equipe da 
UNESP, pois já haviam “pego o jeito” como alguns deles diziam. Em todo o processo de 
realização da pesquisa um membro da equipe da UNESP acompanhou os professores na 
aplicação dos instrumentos.

Outro fator que assustava um pouco alguns professores foi o uso de computador. Uma 
professora nunca tinha usado computadores e algumas faziam uso esporádico e com pou-
co conhecimento de informática, mas para a pesquisa esse “bloqueio tecnológico” “forçou” 
alguns a usarem com maior freqüência o computador. E é importante frisar que esse fato 
de alguns não “dominarem” o computador incitou maior cooperação entre os integrantes 
do grupo da escola, aqueles que tinham habilidades em computação auxiliou os demais 
que não tinham.

Quanto a formação de professores em serviço pode-se afirmar que essa prática mos-
trou ser viável e transcorreu de acordo com o planejado. A equipe da escola formada por 
sete professores, mais diretora e vice-diretora, envolveu-se intensamente e de forma res-
ponsável no desenvolvimento da pesquisa. Um fator a ser destacado no desenvolvimento 
desta pesquisa foi o pagamento de bolsas aos professores participantes, nota-se que esse 
elemento contribuiu consideravelmente para manter o envolvimento da equipe da escola. 
A bolsa, para estes professores, foi mais que o dinheiro em si, uma vez que o valor não é 
muito alto (R$ 300,00), o que foi importante realmente para eles foi o reconhecimento, 
de uma importante agência de fomento a pesquisa - Fapesp, de que eles são capazes de 
desenvolver uma relevante pesquisa.
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Assim, conclui-se que o trabalho realizado em conjunto entre as equipes da UNESP e 
da escola além de alcançar os objetivos propostos, também está abrindo novos caminhos 
para a reflexão sobre pesquisa na prática docente. 

3.4 Dificuldades encontradas

Entre as dificuldades encontradas nessa pesquisa destaca-se o fato de muitos profes-
sores desconhecerem o uso de computador, como já foi dito. Outra dificuldade aconteceu 
no final do primeiro ano da pesquisa com a troca de diretora e vice-diretora. Além disso, 
contamos ao final do primeiro semestre do primeiro ano da pesquisa com a greve dos 
professores do Estado, o que atrasou o andamento do cronograma previsto inicialmente. 
Ao final do primeiro semestre do segundo ano da pesquisa houve uma epidemia de gripe 
H1N1, o que culminou na suspensão das aulas por cerca de 20 dias. Mesmo com tantos 
empecilhos a pesquisa alcançou seus objetivos com sucesso.
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Resumo: O projeto “Incluindo Novos Desafios às Práticas Docentes: A Par-
ticipação do Deficiente Visual na Escola, na Cultura e no Mundo 
Digital”, desenvolvido durante o ano de 2009, nas dependências da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Cam-
pus Guaratinguetá, teve como propósito ampliar os conhecimentos 
e proporcionar vivências aos graduandos e aos professores da Rede 
Estadual de Ensino, com relação ao atendimento escolar das pes-
soas com deficiência visual. Neste trabalho é apresentado o recurso 
da audiodescrição e discutidas as possíveis contribuições deste para 
a educação.

Palavras-chave: Audiodescrição; Inclusão; Pessoa com Deficiência Visual; Educa-
ção Inclusiva; Acessibilidade.

Introdução

Todo processo de inclusão social é complexo e acontece de forma gradual. 

Afinal, para que a inclusão social de uma minoria aconteça, é preciso 

modificar séculos de história, reconhecer preconceitos muito arraigados 

e romper padrões estabelecidos. Não é toda sociedade que está disposta 
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a aceitar um novo contexto e adaptar-se à realidade dos deficientes, 

aceitando-os em seus ambientes corporativos e educacionais. (SILVA, 

2009, p. 14)

A inclusão de pessoas com necessidades especiais na atual sociedade é uma questão 
que tem gerado bastante polêmica, principalmente devido aos diversos questionamentos 
levantados com relação à maneira adequada de colocá-la em prática para que o indivíduo 
possa exercer ativamente o seu papel de cidadão.  

De acordo com a Constituição Federal (1988), constitui um dos objetivos fundamen-
tais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV) e, 
dessa forma, privar os direitos de qualquer pessoa constitui num ato discriminatório, acar-
retando ações divergentes às leis estabelecidas pelo nosso país.

Na atualidade, a participação da pessoa com deficiência visual, seja na escola, na 
cultura ou no trabalho, é algo que tem sido pouco incentivado, talvez pelo desconheci-
mento de recursos que facilitem o acesso, talvez pelo próprio preconceito imposto pela 
sociedade. Mas afinal, quais recursos são estes que possibilitam ao deficiente visual estar 
presente no cotidiano moderno, usufruindo ativamente dos seus direitos? Ou, quais im-
pactos tais recursos irão causar, principalmente na educação, onde a verdadeira inclusão 
deve ter início?

A audiodescrição é um recurso que consiste na descrição clara e objetiva de todas 
as informações que são compreendidas visualmente e que não estão contidas nos diálo-
gos como, por exemplo, expressões faciais e corporais que comuniquem algo, informa-
ções sobre um determinando ambiente, figurinos, efeitos especiais, etc. O recurso para 
os deficientes visuais foi criado em 1975, na Universidade de São Francisco (EUA) pelo 
norte-americano Gregory Frazier, devido à real necessidade de acessibilidade aos meios 
de comunicação. Nesse, as descrições ocorrem nos espaços entre os diálogos e nas pausas 
entre as informações sonoras, nunca se sobrepondo ao conteúdo sonoro relevante e, assim, 
o deficiente visual tem a possibilidade de receber uma informação contida numa imagem 
ao mesmo tempo em que esta aparece. Evidentemente, o recurso da audiodescrição pode 
contribuir de maneira eficiente para tornar o papel da pessoa com deficiência visual cada 
vez mais presente no dia a dia. Porém, quais contribuições a audiodescrição, tão pouca 
conhecida e praticada, pode trazer para o âmbito educacional? Será que os profissionais 
da educação sabem como aproveitar os benefícios deste recurso, tornando suas aulas mais 
inclusivas e, assim, elevando a qualidade de ensino?
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Devido a essa real necessidade, o projeto “Incluindo Novos Desafios às Práticas Do-
centes: A Participação do Deficiente Visual na Escola, na Cultura e no Mundo Digital” 
busca trabalhar com os profissionais da educação o que realmente é a inclusão social, 
proporcionando vivências e apresentando os recursos disponíveis, a fim de contribuir para 
uma educação mais digna, ou seja, uma educação inclusiva.

Desenvolvimento

Os diferentes tipos de audiodescrição

Frequentar sessões de cinema, ir ao teatro, visitar museus ou exposições artísticas são 
atividades que exploram demais os recursos visuais e, geralmente, a maioria dessas ativida-
des não oferece nenhum suporte adequado para que a pessoa com deficiência visual possa 
ter o acesso tão necessário para a sua formação humana, com o intuito de superar suas 
limitações e participar ativamente do convívio social. Para isso, atualmente utiliza-se um 
recurso, a audiodescrição.

A audiodescrição traz a funcionalidade para o que era feito do modo informal no pas-
sado. Este recurso pode ser classificado em quatro diferentes tipos:

•	 Audiodescrição Gravada: inicialmente, é feito um estudo da obra a ser descrita e, a 
partir daí, é elaborado um roteiro com os textos a serem narrados. Posteriormente, 
ocorrem os ensaios e ajustes, a gravação e sincronização.

•	 Audiodescrição ao Vivo Ensaiada: mais adequada a peças e espetáculos de dança, 
óperas e manifestações artísticas, o roteiro também é ensaiado, mas a execução é ao 
vivo, ao mesmo tempo em que a obra é exibida.

•	 Audiodescrição Simultânea: nesta forma, o audiodescritor não tem conhecimento 
prévio da obra a ser descrita, por isso, não há roteiro e nem possibilidade de ensaio. 
Aqui, a audiodescrição está sujeita a falhas e sobreposições de falas do audiodescri-
tor com as falas dos personagens, já que a obra não foi estudada previamente.

•	 Audiodescrição em filmes estrangeiros não dublados: não se caracteriza como uma 
dublagem porque a leitura interpretada não se sobrepõe completamente à voz ori-
ginal dos personagens. O espectador escuta o diálogo original, porém, em forma 
de voice over, ouve também a leitura interpretada dos diálogos, juntamente com a 
audiodescrição das cenas.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

784
C

ap
.4 • Fo

rm
ação

 Inicial e C
o

ntinuad
a d

e Pro
fesso

res

Audiodescrição no Brasil e no Mundo

A acessibilidade tem sido um dos temas mais discutidos em todo mundo, não só no 
que diz respeito à televisão, mas em todos os meios que ligam a pessoa à cultura. Os meios 
de comunicação usufruem de uma ferramenta excelente, uma ferramenta que respeita as 
diferenças: a audiodescrição. Segundo Queiroz (2007) “Dizem que uma imagem vale mais 
do que 1000 palavras, pois bem, a audiodescrição é muito mais que as tais 1000 palavras”. 

De acordo com Motta (2008), a audiodescrição ligada ao teatro teve início em 1981, 
nos Estados Unidos em Washington DC, como resultado do trabalho de Margaret e Cody 
Pfanstiehl. Eles fundaram um serviço de audiodescrição que promoveu a descrição de pe-
ças de teatro e, no fim dos anos 80, mais de 50 casas de teatro ofereciam este recurso para 
algumas apresentações.

Na Inglaterra, essa prática data também dos anos 80, tendo início em um pequeno 
teatro chamado Robin Hood, onde as primeiras peças foram narradas.  Depois dos bons 
resultados conseguidos, o Teatro Real de Windsor ofereceu este recurso em uma proporção 
bem maior, instalando um equipamento para a transmissão de audiodescrição para todo 
o público deficiente visual. Atualmente, quarenta teatros no Reino Unido oferecem apre-
sentações com audiodescrição. É o país líder nesse setor, seguido pela França, com cinco 
teatros.

No Brasil, a primeira peça comercial a contar com o recurso de audiodescrição foi 
“O Andaime”, no Teatro Vivo, em março 2007. A segunda peça com audiodescrição, “A 
Graça da Vida”, estreou em junho do mesmo ano, também no Teatro Vivo. O teatro é 
equipado com aparelhos de tradução simultânea e a audiodescrição é feita por voluntários 
do Instituto Vivo. A origem deste trabalho deu-se a partir de um projeto de Lívia Maria 
Villela de Mello Motta e Isabela Abreu, ambas integrantes do Grupo Terra, ONG cujo 
objetivo é a inclusão social das pessoas com deficiência visual, pelo contato com a natureza. 

O cinema vem se beneficiando com a audiodescrição em vários países europeus. No 
Reino Unido, Chapter Arts Center, em Cardiff, foi o primeiro a fazer uso do recurso com 
tradutores ao vivo. Na França, a Fundação Valentin Haüy também começou a oferecer es-
ses serviços. Na Europa e nos Estados Unidos já são muitos os filmes que contam com o 
recurso. No Brasil, o primeiro filme no circuito comercial, com audiodescrição, foi “Irmãos 
de Fé” do Padre Marcelo, lançado em 2005. Outras iniciativas têm sido realizadas, dentre 
elas citam-se os filmes curta-metragem produzidos pelo Clube do Silêncio, em Porto 
Alegre. Trabalhos de pesquisadores, como a professora Dra. Eliana Franco, que trabalha 
com filmes, da Universidade Federal da Bahia, e o professor Dr. Francisco Lima, que de-
senvolve pesquisas na descrição de mapas e recursos didáticos, da Universidade Federal 
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de Pernambuco, têm sido relevantes. Também o Festival Internacional de Filmes “Assim 
Vivemos”, produzido por Lara Pozzobon, e que acontece no Rio de Janeiro e em Brasília, 
oferece acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva em todos os filmes 
desde 2003. Neste festival, a responsável pela audiodescrição em todos os filmes é a atriz 
Graciela Pozzobon.

Na televisão, a rede japonesa NTV foi pioneira ao apresentar um episódio envolvendo 
a audiodescrição, em 1983.  Mas foi nos Estados Unidos que a audiodescrição ganhou 
força com programação elaborada desde 1990 pela Media Access Group, o Descriptive Video 
Service, por meio de doações e fundações que patrocinam esse serviço. No total são produ-
zidas de 6 a 10 horas semanais inclusivas disponíveis na metade das residências america-
nas. Estas transmissões são possíveis devido à presença de um canal secundário de áudio, 
a tecla SAP - Secondary Audio Programme (MOTTA, 2008). No Brasil, a audiodescrição 
ainda está sendo desenvolvida. Algumas empresas, compromissadas com a inclusão, têm 
disponibilizado este recurso em seus comerciais. A empresa de cosméticos Natura foi a 
primeira a utilizar esta ferramenta, porém, a Associação Brasileira de Cegos está lutando 
para que a mídia brasileira seja mais inclusiva.  Enquanto esta ação se desenvolve, mais de 
25 milhões de pessoas deficientes visuais (cegas ou com baixa visão) estão impossibilitadas 
de usufruir um direito que, de fato, possuem.

A audiodescrição como um recurso para a educação

“A falta da visão desperta curiosidade, interesse, inquietações e não raro 

provoca grande impacto no ambiente escolar. Costuma ser abordada de 

forma pouco natural e pouco espontânea porque os professores não sabem 

como proceder em relação aos alunos cegos. Eles manifestam dificuldade 

de aproximação e de comunicação, não sabem o que fazer e como fazer. 

Nesse caso, torna-se necessário quebrar o tabu, dissipar os fantasmas, ex-

plicitar o conflito e dialogar com a situação. Somente assim, será possível 

assimilar novas atitudes, procedimentos e posturas.” (SÁ & CAMPOS & 

SILVA, 2007, p.22)

As pessoas com necessidades educativas especiais devem ser educadas preferencial-
mente na rede regular de ensino (BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1988), 
porém, para isto, todo o sistema regular de ensino precisa ser revisto, de modo a atender 
as demandas individuais de todos os estudantes. De acordo com a REDE SACI (2005), a 
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educação inclusiva baseia-se num ensino em que todos os alunos, com alguma deficiência 
ou não, possam frequentar as escolas comuns, assim, torna-se cada vez mais urgente e ne-
cessária a busca de alternativas, a fim de oferecer um ensino de qualidade a todos.

Diante da atual realidade, na qual o sistema educacional brasileiro se encontra, onde se 
notam elevados índices de fracasso escolar ou falta de capacitação necessária para que os 
profissionais da educação possam agir da maneira adequada, o projeto “Incluindo Novos 
Desafios às Práticas Docentes: A Participação do Deficiente Visual na Escola, na Cultura 
e no Mundo Digital”, desenvolvido no ano de 2009 nas dependências da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Campus Guaratinguetá, buscou trabalhar e 
capacitar os professores da Rede Oficial de Ensino proporcionando práticas e vivências, 
a fim de estimular a atualização do conhecimento, a troca de experiências, o desempenho 
pleno do papel da cidadania de pessoas com necessidades especiais, tornando-as social-
mente produtivas e, de certa forma, proporcionando alternativas eficazes onde a utilização 
de recursos acessíveis pode trazer contribuições consideráveis para elevar a qualidade de 
ensino. Por ser uma área um pouco desconhecida entre muitos educadores, e devido à 
presença de alunos deficientes visuais em escolas regulares e, também, a falta de segurança 
e preparo para atender, de forma plena, às necessidades inerentes da ausência da visão, o 
projeto buscou proporcionar condições satisfatórias para o professor compromissado com 
uma educação de qualidade e preocupado em investir seus esforços na procura de algo que 
proporcione o suporte necessário para realizar o atendimento de maneira eficaz.

Na atualidade, de acordo com Sá, Campos e Silva (2007) “os conteúdos escolares pri-
vilegiam a visualização em todas as áreas do conhecimento” e, assim, evidencia-se a neces-
sidade da utilização de recursos que proporcionem o acesso adequado do deficiente visual 
ao aprendizado. A audiodescrição tornou-se uma importante aliada para oferecer ao aluno 
com deficiência visual a oportunidade de “ver” ao seu redor e participar ativamente das 
transformações do mundo moderno. Além de proporcionar a acessibilidade aos elementos 
visuais da televisão, teatro ou cinema, onde o deficiente visual passa a se sentir, principal-
mente, mais independente, a audiodescrição tem uma função ainda maior quando utiliza-
da como uma ferramenta pedagógica e “é essa barreira comunicacional que o recurso da 
audiodescrição veio quebrar” (BARBOSA, 2009).

A audiodescrição vem contribuir muito para o cotidiano de uma sala de aula, principal-
mente nos dias atuais, onde muito se tem falado no uso das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC’s). Já foi comprovado que o professor que faz uso destas tecnologias, 
como o computador, por exemplo, proporciona uma aula mais proveitosa e longe do tradi-
cional giz e quadro-negro. Assim, o recurso da audiodescrição pode contribuir de maneira 
significativa para a aprendizagem do aluno deficiente visual, pois ele tem a possibilidade 
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de se sentir incluído na sala de aula, participando como todos os outros alunos, seja numa 
apresentação de slides, onde ele poderá “ver” o conteúdo, seja num vídeo educativo, com a 
descrição de todos os detalhes relevantes.

Os profissionais da educação precisam assumir uma postura inclusiva em sala de aula. 
Buscando trabalhar esta idéia com os professores participantes do projeto, foi possível apre-
sentar as vantagens da audiodescrição como uma ferramenta pedagógica e, assim, propor 
atividades com a utilização deste recurso a cada participante. O aluno com deficiência vi-
sual inserido numa sala de aula regular, com outros alunos cegos ou não, poderá se deparar 
com muitas limitações no decorrer da aula. Analisar as informações contidas nos gráficos 
na disciplina de matemática ou analisar uma obra de arte na disciplina de educação artística 
são exemplos das limitações que se tornam obstáculos para o processo de aprendizado des-
tes alunos. Por isso, é fundamental o papel do professor, que cuidará do áudio, descrevendo 
para o aluno deficiente visual todas as informações importantes, tendo o devido cuidado 
com o alcance dos objetivos. Vale destacar que o professor também poderá propor ativida-
des em grupo, ou seja, envolvendo todos os alunos da sala de aula, com deficiência ou não, 
a fim de estimular o trabalho em grupo, de modo que todos se beneficiem deste recurso.

Logo, a audiodescrição, considerada como uma ferramenta pedagógica de acessibili-
dade, poderá contribuir de maneira considerável para a educação, se colocada em prática 
de maneira correta. Minimizar ou eliminar as barreiras presentes nos meios de comuni-
cação, proporcionar o acesso aos conteúdos escolares de maneira igual a todos os alunos, 
incentivar a autonomia e independência e descrever todos os aspectos relevantes para o 
processo-aprendizagem, são alguns exemplos de como este recurso, a audiodescrição, po-
derá influenciar significativamente no cotidiano escolar do aluno com deficiência visual.

Atividades desenvolvidas em sala

O módulo intitulado Audiodescrição: imagens que falam, foi ministrado pela profes-
sora e pedagoga Luciane Maria Molina Barbosa, e teve como objetivo a capacitação dos 
alunos/professores na utilização dos recursos de audiodescrição em sala de aula.

Nas primeiras aulas, a professora Luciane apresentou à classe, em datashow, o histórico 
da audiodescrição, quando surgiu essa tecnologia e quais foram os países pioneiros em 
utilizá-la. Também deu conhecimento das diferentes formas de se apresentar a audio-
descrição: gravada, ao vivo ensaiada, simultânea, entre outras. Destaca-se também que os 
participantes receberam orientações do desenvolvimento da audiodescrição ao longo dos 
anos nos mais diversos meios de comunicação. Também constou como assunto de classe o 
desenvolvimento deste recurso no Brasil, na televisão, cinema, teatro e na educação.
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Após o momento basicamente teórico, os alunos/professores foram expostos a vários 
vídeos veiculados pela televisão com o propósito de se familiarizarem com a realidade da 
pessoa deficiente visual. Dinâmicas também foram realizadas, como exemplo, os partici-
pantes fecharam os olhos durante a passagem de alguns vídeos e falaram das informações 
que se pôde captar sem vê-los. Estas atividades mostraram que a inclusão, principalmente 
na televisão, sendo o meio de comunicação mais abrangente, ainda está muito distante de 
se concretizar, visto que, quase a totalidade de sua programação não permite que um defi-
ciente visual compreenda claramente o que está sendo apresentado. Os alunos/professores 
realizaram posteriormente a audiodescrição de alguns comercias. 

Após este módulo, o professor participante estará capacitado para ensinar de maneira 
inclusiva. Suas aulas serão ministradas com clareza para todos, pois algumas atitudes que 
antes excluíam os deficientes visuais, por exemplo, o professor dizer: “vamos usar este livro” 
sem especificá-lo, apenas mostrando-o para a sala, não acontecerá. Existem muitos alunos 
deficientes visuais que podem oferecer muito mais do que se imagina, eles precisam apenas 
de educadores dispostos e preparados a ensinar. Este é o objetivo deste projeto, capacitar 
profissionais para que a educação no Brasil seja cada vez melhor.

Conclusão
Para assegurar que o direito de todas as crianças e adolescentes à educação seja garan-

tido, é preciso que toda a comunidade se esforce, com o auxílio de todas as tecnologias e 
recursos disponíveis na sala de aula e fora dela. 

De acordo com Bueno (2010), a prática da educação inclusiva, certamente, é algo 
bastante desafiador tanto para as instituições de ensino quanto para os profissionais da 
educação. A escola necessita, primeiramente, aceitar o desafio de incluir um aluno com 
deficiência visual em suas dependências e, posteriormente, proporcionar todos os recursos, 
humanos e materiais, para que o aluno possa estar realmente incluído e usufruindo de seus 
direitos.

A cultura e a educação devem ser acessíveis a todos e, a audiodescrição, um dos recur-
sos para a educação de deficientes visuais, está somando com os esforços de muitos pro-
fissionais responsáveis que anseiam, de alguma maneira, fazer a diferença na vida desses 
futuros cidadãos. Muitas ações têm sido tomadas para solucionar os problemas que ainda 
persistem em existir, com relação à educação especial, para que o aluno deficiente visual 
possa desenvolver o seu papel, seja no processo de aprendizagem, seja no processo de 
socialização. Faz-se necessária a utilização de recursos para a melhor acessibilidade, com 
isso, torna-se cada vez mais urgente a capacitação dos profissionais da educação, para que 
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possam trabalhar da melhor maneira possível com as limitações de cada aluno. De acordo 
com Pellanda (2006):

“O atual contexto educacional exige um novo profissional da educação, 

com competência e todos os conhecimentos necessários para enfrentar a 

nova realidade. Contudo, sabemos que os professores não foram prepa-

rados para isso, pois seus cursos de formação não abordaram assuntos 

que hoje se tornam importantes para a implementação da prática peda-

gógica. Portanto, é de suma importância que as instituições e profissio-

nais em exercício procurem atualizar-se frente às novas demandas (...)” 

(PELLANDA, 2006, p. 179)

A UNESP, como instituição comprometida com a educação e formação de profissio-
nais competentes viabilizou, com este projeto, a melhoria da realidade escolar, instruindo 
os multiplicadores do saber. Uma comissão preparada a educar os deficientes visuais está, 
agora, inserida no sistema público do país.  
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Autonomia Docente no Ensino de Ciências: 

Um Estudo Inicial

Isabel Cristina de Castro MONTEIRO1,

Marco Aurélio Alvarenga MONTEIRO2,

Pedro Gabriel Pompermayer Leite BITTENCOURT 3

Resumo: Estudos indicam que a escola e os docentes podem atuar de forma 
mais significativa nos problemas educacionais, a partir da ampliação 
da autonomia dos professores, tendo em vista que isso contribui para 
a superação dos problemas comuns presentes no cotidiano escolar. Ao 
longo do ano de 2009 realizamos um trabalho de investigação de um 
grupo de docentes do ensino fundamental que buscava implementar 
um programa de melhoria do ensino de ciências. Para tanto, estabe-
lecemos alguns critérios de classificação acerca da autonomia desses 
docentes, suas dificuldades de apoio aos alunos e ao programa que 
estavam implementando.  Os dados apontam que a melhora das di-
mensões do discurso e autonomia docente obtida, seja em cursos de 
formação continuada, seja na própria experiência docente, conduz a 
uma maior facilidade para se identificar com novas propostas e utilizá-
-las de forma mais pessoal e produtiva junto aos alunos.  

Palavras-chave: Formação Continuada, Autonomia Docente

Introdução
Atualmente, tendo em vista as diferentes necessidades para formar um cidadão crítico 

e participativo, capaz de enfrentar os problemas de uma sociedade complexa, a escola não 
pode mais ser responsabilizada sozinha por essa missão. Como ela é uma das muitas insti-
tuições da sociedade, seu fracasso relaciona-se com os das demais, sofrendo influências de 
múltiplos interesses (CORTELLA, 2002). Para promover as transformações sociais ne-
cessárias e desenvolver uma democracia tanto econômica como política, várias esferas da 
sociedade, entre elas a escola, devem se mobilizar e atuar de maneira mais coesa possível. 

Nessa direção, ao longo do ano de 2009, desenvolvemos no campus de Guaratinguetá, 
um curso de 120 horas para a formação continuada de professores de ciências. Esse curso 
1   Profa. Dra. Departamento de Física e Química, FE-G- UNESP

2   Prof. Dr. Departamento de Física e Química, FE-G- UNESP

3   Prof. Licenciado pela FE-G- UNESP
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foi oferecido à rede pública municipal de ensino, que desde 2005 estão envolvidos no Pro-
grama ReAção, um projeto que visa a melhoria da qualidade do Ensino de Ciências pra-
ticado nas escolas do Ensino Fundamental da cidade de Guaratinguetá e é apoiado pela 
Secretaria Municipal de Educação e financiado por uma empresa do setor químico: a Basf. 
No âmbito desse programa, existem professores multiplicadores que são  responsáveis por 
gerenciar, em cada escola, o desenvolvimento de atividades experimentais, propostas pelo 
Programa ou escolhidas livremente pelos professores. Participaram do curso vinte e cinco 
professoras, todas multiplicadoras do Programa. 

O Programa ReAção promove uma proposta ensino de ciências para o Ensino Funda-
mental prioritariamente voltada às atividades experimentais. Realiza trabalhos de pesquisa 
com os professores, visando dota-los de ferramentas necessárias para que possam, além de 
avaliar melhor as dificuldades e os problemas que enfrentam no seu cotidiano, encontrar 
meios para intervir sobre a realidade na qual estão inseridos, e assim construir uma prática 
mais consciente, reflexiva e autônoma (MONTEIRO et al, 2009a).  

Este trabalho apresenta uma avaliação da prática docente e sua relação com a autonomia, 
investigadas ao longo do curso de formação continuada, tanto por questionários, como por 
algumas avaliações sobre o uso e escolha das atividades propostas ao longo do Programa. 

Autonomia Docente
A definição sobre o que significa autonomia num contexto escolar, pedagógico, exige 

uma fundamentação teórica para uma melhor delimitação. Utilizamos as idéias de Con-
treras (2002), Martins (2002) e das indicações teóricas da Análise do Discurso de orien-
tação francesa para fundamentar nossa análise.

Contreras (2002) defende a idéia de que os professores vêm sofrendo ao longo dos 
anos um processo de proletarização, de transformações em seu trabalho que os aproximam 
da classe operária. De acordo com o autor, todo processo de proletarização tem algumas 
características fundamentais: atomização do trabalho (divisão do todo em partes cada vez 
menores, cabendo cada uma destas a um trabalhador ou grupo de trabalhadores) e conse-
qüente perda de visão e controle sobre o processo e sobre o produto ou resultado final; per-
da do poder de decisão por parte daqueles que não detêm o controle do processo, fator de-
corrente da especialização reduzida e da falta de compreensão do real significado daquele 
trabalho; racionalização e controle da gestão administrativa, que levam à separação entre 
concepção e execução do trabalho, desqualificação e perda da capacidade de resistência.

A racionalização do trabalho, por exemplo, tem sérias consequências no âmbito edu-
cacional. Esse processo pode ser entendido como um planejamento prévio, neste caso, da 
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ação docente, que dá maior ênfase à formalidade de organização, de decisão e à lógica, 
em detrimento dos conteúdos do trabalho. Há, portanto, um consequente controle do 
trabalho docente, tornando-o dependente da administração e da decisão de especialistas 
encarregados, aos quais Contreras se refere como experts. No entanto, essa metodologia, 
por sua vez, acarreta uma separação das fases de planejamento e execução do trabalho: 
o planejamento é todo feito pelos experts, enquanto que os professores têm “sua função 
reduzida à de aplicadores de programas e pacotes curriculares” (CONTRERAS, 2002, p. 
36). É nesse processo que o professor perde algumas dimensões importantes de sua função 
docente, pois há a separação entre a concepção e a execução.

Esse espírito de racionalização pode, de forma paulatina, encaminhar a perda da auto-
nomia dos professores.

Contudo, não é simples definir se a classe docente perdeu ou não sua autonomia pro-
fissional como um todo. 

Do nosso ponto de vista, a perda de autonomia, do ponto de vista pedagógico, reflete-
-se muito na atividade docente, tanto no preparo das aulas quanto na maneira como o 
professor atua em sala de aula. 

Discurso Docente
Utilizamos para a análise das falas do professor, o conceito de função-autor proposto 

por Orlandi (2000). Entendemos que o conceito de autoria, e seus indícios, nos propiciam 
compreender o professor como autor de um discurso que se estabelece ao planejar com 
outros professores o projeto pedagógico ou ao interagir com seus alunos para fazê-los 
apropriarem-se de conteúdos de ensino, nos documentos de ensino que constrói, nos re-
cursos didáticos que utiliza e/ou elabora. Esses aspectos nos permitem entendê-lo como 
um sujeito com identidade profissional e autonomia para planejar e gerir uma prática de 
ensino significativa para seus alunos.

Nesse sentido, o professor deixa de ser apenas quem apropria um discurso científico 
para repassá-lo adiante. Ao avaliá-lo como autor, reconhecemos nele o sujeito com atri-
buições sociais e institucionais para produzir o discurso didático-pedagógico, construído 
e articulado com o objetivo de ensinar, que se apropria de um discurso produzido pelos 
autores de livros didáticos, apostilas, e/ou estratégia de ensino e o transforma para seus 
alunos. É ele quem, em última análise, estabelece sentido às práticas em sala de aula e 
contribui para que seus alunos sejam capazes de apropriarem-se das práticas discursivas 
organizadas e controladas no âmbito das diferentes disciplinas.
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Como descrevemos em outro trabalho (MONTEIRO et al, 2009b), acreditamos ser 
possível dinamizar o conceito de função-autor a partir de patamares para que possamos 
avaliar em que graus se dá a assunção da autoria. Acreditamos que a interação dialógica 
da sala de aula é fator determinante para que o professor assuma elementos da autoria 
pedagógica e, com isso, possa criar condições para a construção do saber de uma maneira 
menos impositiva e mais democrática.

Possenti (2002) propõe alguns “indícios de autoria” e afirma que alguém se torna autor 
quando assume fundamentalmente duas atitudes:

•	 dar voz aos outros enunciadores, com a preocupação em incorporar em seu discurso 
os discursos de outros enunciadores. Trata-se de um respeito do autor ao leitor ao 
presumir as características do leitor.

•	 manter distância em relação ao próprio texto, afastando-se do seu dito para apre-
sentar outras informações ou idéias que expliquem melhor suas intenções.

É possível relacionar esses indícios de autoria para caracterizar a prática docente. Estu-
dando as características do discurso do professor de ciências, podemos identificar nele três 
dimensões que devem ser levadas em conta pelo docente ao planejar suas aulas, tendo em 
vista os objetivos educacionais que pretende atingir com sua intervenção: 

•	 a dimensão científica;

•	 a dimensão social;

•	 a dimensão didática.

É o professor que organiza seu discurso com características que tendem para uma ou 
outra dimensão. O domínio amplo dessas três dimensões do discurso docente imputa 
ao professor um alto grau de autoria. O contrário confere ao professor um baixo grau de 
autoria.

Utilizando-nos desses pressupostos, avaliamos a autonomia dos professores multipli-
cadores do Programa ReAção, participantes do curso de formação continuada, tendo em 
vista que apesar de não terem formação específica em Ciências,  assumiram um compro-
misso de levar a proposta experimental para o Ensino Fundamental. Fizemos a trans-
crição de algumas respostas aos questionários e avaliamos uma das aulas filmadas destes 
professores. Buscamos, através de uma comparação entre o perfil do professor, o que lhes 
foi proposto dentro do Programa e de que maneira eles utilizaram-se deste conteúdo em 
suas próprias aulas, traçar algumas considerações sobre o desenvolvimento da autonomia 
destes professores.
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Metodologia de coleta e análise de dados

Para avaliar a autonomia dos professores, utilizamo-nos de três instrumentos de ava-
liação: questionários, material do Programa e uma gravação em vídeo de uma aula minis-
trada por um dos professores. 

a. Sobre os questionários

Os questionários foram aplicados para os professores ao longo do curso, com o intuito 
de traçar o perfil do grupo. Foram aplicados questionários

1- sobre o perfil pessoal e profissional dos multiplicadores

2- sobre o significado de ensinar ciências

3- sobre o Projeto Político Pedagógico das escolas em que trabalhavam

b. Sobre o material do Programa ReAção

O material utilizado no Programa ReAção está disposto no site público (www.cien-
ciasguaratingueta.com.br).

c. Sobre as transcrições das aulas4

Elaboramos uma vídeo-gravação de uma aula ministrada por uma professora das séries 
iniciais do Ensino Fundamental que tratava do assunto relativo às fases da lua. A aula 
foi desenvolvida para 25 alunos na faixa etária compreendida entre 9 e 10 anos e teve a 
seguinte estruturação:

Três alunos foram convidados a se destacar da turma e utilizando, cada um, uma bexiga, 
representavam a Lua, o Sol e a Terra. Em função da posição da Lua, do Sol e da Terra, 
os alunos eram convidados a pensar sobre a parte da Lua que era iluminada pelo Sol e, 
portanto, vista pelas pessoas localizadas na Terra.

Para efeito de análise dos resultados dos processos interativos desencadeados em sala 
de aula, elaboramos uma caracterização das marcas dos graus de assunção da autoria que 
determinam a prática do professor, inspirados em Possenti (2002), tal como relatado em 
Monteiro et al, 2009b. 

É nessa perspectiva, portanto, que pretendemos observar os movimentos discursivos 
entre professor e alunos, em que pesem o lugar de onde falam e como negociam e cons-
troem o saber científico numa relação de ensino e aprendizagem.

4    Essa análise foi apresentada parcialmente em Monteiro et al (2009b). 
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Resultados Obtidos e Análise
a. A partir dos questionários

Participaram do curso 24 professores, mas nem todos responderam todos os questioná-
rios. A tabela 1 apresenta os dados sobre o perfil pessoal geral dos professores, isto é, sobre 
a faixa etária, área de graduação e cursos extracurriculares que possuem: 

Idade
Menos de 30 anos 4
De 30 a 40 anos 8
De 41 a 50 anos 8
Mais de 50 anos 1
Áreas de Graduação
Pedagogia 12
Normal Superior 3
Ecologia 1
Letras 1
Direito 3
Fonoaudiologia 1
Lic. Matemática 1
Tecnologia da Informação 1
História 1
Cursos Extracurriculares
//Saúde Pública 1
Libras 2
Letra e Vida 5
Letra e Luz 2
Informática 3
Inglês 1
Gestão Escolar (pós-graduação) 1
Psicopedagogia (pós-graduação) 2

Tabela 1: Sobre o perfil dos professores do curso

Observa-se que todos os professores tinham um curso superior, ainda que 7 não ti-
vessem licenciatura. Os professores lecionavam em diferentes séries do primeiro ciclo do 
Ensino Fundamental (EF) e tínhamos ao longo do curso, 2 professores do 7º e 8º ano do 
EF, como pode ser observado na tabela 2:

Séries em que lecionam
Educação Infantil 1
1º ano 5
2º ano 6
3º ano 4
4º ano 2
5º ano 4
6º ano -
7º ano 2
8º ano 2
9º ano -
Tabela 2: Séries em que os professores lecionam
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Quando questionados sobre as condições gerais do trabalho tivemos os relatos trans-
critos na tabela 3.

Condição geral de Trabalho
Salas novas 2
Carteiras adequadas 5
Alunos assíduos 1
Não há laboratórios 16
Armários adequados 5
Não há carteiras apropriadas 7
Não há colaboração 2
Colaboração da direção 1

Tabela 3: Condições gerais do trabalho docente

Os professores retratam a realidade comum no ensino, a falta de laboratórios para au-
xiliar na organização e desenvolvimento das atividades. 

Sobre a motivação que os levou a participar do curso, 10 professores afirmam que foi 
com o intuito de aprender mais e 10 afirmam que queriam aprender uma forma de traba-
lhar Ciências de uma forma mais dinâmica e organizada. 

A tabela 4 apresenta uma sistematização acerca das concepções dos professores sobre 
ensinar ciências. Eles apresentaram a seguinte distribuição sobre o que concordavam ou 
não nesse assunto.

Concepções sobre ensinar ciências
O professor do E.F. deve conferir aos alunos maior autonomia ao invés de ter 
uma atuação mais diretiva.

(C) 18 
(D) 3

Você, como professor, sente-se capaz de “dar conta” do programa de Ciências. (C) 19 
(D) 2

Um dos maiores problemas da escola atualmente é que não levam em conta 
os problemas dos alunos.

(C) 9   
(D) 12    

A participação ativa dos alunos nas atividades desenvolvidas nas salas de aula 
leva os professores a perderem o controle sobre a sala.

(C) 3     
(D) 18    

Os alunos aprendem a matéria somente quando a explicação é dada pelo 
professor.

(C) 2    
D) 19    

Os alunos aprendem uns com os outros quando trabalham em grupos. (C)  21  
(D) 0 

Trabalhos em grupos acabam dispersando os alunos. (C) 4 
(D) 17   

O professor é o único detentor do conhecimento dentro da sala de aula. (C) 4 
(D) 17   

O aluno deve ser incentivado a buscar soluções para problemas antes de acei-
tar a solução pronta dada pelo professor em sala de aula.

(C)  20  
(D) 1

Os conteúdos programáticos devem ser cumpridos integralmente, em qual-
quer circunstância, já que são a essência do currículo.

(C) 5 
(D) 16    

As aulas de Ciências, assim como de outras disciplinas do currículo, são in-
fluenciadas pela realidade escolar do aluno.

(C) 17  
(D) 4   

Tabela 4: Afirmações sobre ensinar ciências: 
Concordam (C) e Discordam (D).
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A análise desse questionário indica que os professores têm visões bastante realistas sobre 
ensinar ciências, discordando sobre o professor ser o único detentor do conhecimento, favo-
ráveis ao trabalho em grupo e muito preocupados com o cumprimento do currículo escolar. 

A tabela 5 a seguir, apresenta a resposta pessoal dos professores sobre o que é ensinar 
bem ciências.

Para mim, ensinar Ciências é ...
Interessante, pois desperta a curiosidade dos pequenos, levando a questionar “porquê”.

Levar o aluno a compreender os fenômenos da natureza, a questionar, 
argumentar, levantando hipóteses, experimentar etc ...

Muito prazeroso, aprendemos bastante e vemos os resultados da 
aprendizagem dos alunos mais corretamente.

Fazer o aluno pensar, experimentar, aprender sobre o mundo 
e suas manifestações, observar, analisar e concluir.

Ultrapassar os limites.
Habilitar os alunos a entenderem os problemas que se apresentam no dia a dia.

Mostra como a natureza e suas relações são curiosas, intrigantes 
e interessantes e, na maioria das vezes, muito simples.

Um desafio.
Vivencia-la, explora-la, sentí-la, curtí-la!

Um desafio constante, onde aprendo com as experiências, alunos. 
Vejo-me aprendendo todos os dias.

Importante, Ciência faz parte da vida de todos.
Algo magnífico em que as Ciências questionam, pensam e observam muito.

Experimentar, reagir e interagir com a natureza, seus recursos, 
as ações químicas e físicas... E perceber a existência da vida. 

Tentar entender alguns fatores, que inicialmente parecem inexplicáveis.
Experimentar.

Mostrar coisas que acontecem a nossa volta diariamente.
Aprendera questionar e vivenciar situações que não se explicam 

na leitura de um livro, por exemplo.
Levar o aluno a observar a natureza e questionar os fenômenos que 

ocorrem a sua volta de maneira investigativa e experimental. 
Gratificante e prazeroso, pois aguça muito as curiosidades que 

são inerentes a todos os seres humanos.
Tentar desenvolver o pensamento crítico.

Contribuir para a formação de um aluno mais atento e observador.
Tabela 5: Sobre o significado de ensinar Ciências.

O grupo demonstra muita disposição e interesse para ensinar ciências a partir de ativi-
dades experimentais, de maneira lúdica.

Sobre o significado de um Projeto Político Pedagógico (PPP), dos 18 questionários, um 
professor não responde ao questionário e um afirma não se lembrar sobre o que trata. Os 
outros 16 questionários são bastante coerentes com a ideia de um PPP, tais como:
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“Um Projeto Político Pedagógico identifica a escola, partindo da cons-

trução coletiva dos profissionais da educação através do planejamento, 

organização, humanização e espírito de equipe.”

“O Projeto Político Pedagógico é a diretriz da escola, o documento que 

situa a escola em seu contexto social e traça objetivos que atendam a 

comunidade.”

No entanto, cerca de 50% dos professores não souberam especificar o contexto do PPP 
da sua própria escola. Dos professores que se lembravam do PPP da sua escola, cerca de 
60% afirma que ele contempla o trabalho com atividades experimentais e, direta ou indi-
retamente, enfatiza a necessidade de discussão de conteúdos científicos.

Sobre o plano de ensino, muitos professores são das séries iniciais do ensino fundamen-
tal e demonstram suas preocupações em tratar os conteúdos de forma interdisciplinar (5), 
salientando ainda as preocupações com os Projetos de Leitura (4) e outros (5) associam 
seu plano de ensino às necessidades pedagógicas e comportamentais dos alunos com os 
quais trabalha e sete deles são específicos em indicar a presença do conteúdo de ciências 
nos seus planos de ensino. Dois professores afirmam que seu plano é desenvolvido a partir 
da proposta pedagógica sugerida pela Secretaria Municipal de Educação.  Indicam ainda 
a preocupação com o meio-ambiente e o uso das atividades experimentais propostas no 
Programa ReAção como ponto de partida para o trabalho com outros projetos desenvol-
vidos, como o de Leitura e o Programa Semente do Amanhã.

b. Sobre o material do Programa ReAção

A análise do material focou-se particularmente no tema da aula transcrita (fases da 
Lua). O material do programa ReAção é direcionado ao ensino fundamental e enfatiza 
tópicos e assuntos importantes para um primeiro contato científico, com uma preocupação 
em conectar diversos assuntos, como, por exemplo, fases da lua num capítulo em que se 
discute a formação do sistema solar. 

O material não se preocupa em oferecer um maior detalhamento de conteúdo espe-
cífico. Por isso mesmo, não engessa muito o professor, que precisa procurar em meios 
alternativos, sites, livros didáticos e cursos extras, um maior aprofundamento conceitual e 
didático ao planejar a sua aula. 

Tendo em vista ser um material para ser aplicado no ensino fundamental, notamos 
um grande uso de animismo no material do curso. Ainda que alguns autores vejam com 
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ressalvas o uso dessa metodologia ao se ensinar ciências, pois podem criar conceitos e 
entendimentos errôneos, a teoria sócio-cultural de Vigotski (2001) afirma que os pseu-
doconceitos são importantes para possibilitar um diálogo produtivo entre parceiro mais 
capaz e aprendiz.

c. Sobre as transcrições das aulas

Construímos uma tabela classificando as falas da professora levando em conta as carac-
terísticas do conceito de professor-autor:

DIMENSÃO CIENTÍFICA DIMENSÃO DIDÁTICA DIMENSÃO SOCIAL
42% do discurso da professora 58% do discurso da professora 0% do discurso 

da professora
Alguns movimentos discursivos 
da professora se estabelecem na 
direção de justificar as fases da 
Lua a partir do fato das luzes do 
Sol iluminar ou não a Lua, ou 
parte dela. É importante destacar 
que, investida do papel social de 
“autoridade”, afinal o que o pro-
fessor fala é tido como verdade, 
a professora impõe-se perante 
os alunos que não a questionam, 
desse modo, não há o estabeleci-
mento de um diálogo, mas quase 
um interrogatório. Essa caracte-
rística de autoridade fica evidente 
pelo fato de o aluno 1 não intera-
gir com a professora depois de ser 
questionado por ela sobre a possi-
bilidade dele estar confundindo o 
fenômeno de mudança de fases da 
Lua com o fenômeno de eclipse.
Destaca-se também o fato de uma 
aluna se destacar na interação a 
partir da autorização que a pro-
fessora lhe dá no início da aula. 

Em alguns episódios da aula a 
professora manteve-se distan-
te de seu próprio dizer e, por 
isso, passou a levar em conta 
as dificuldades dos alunos em 
compreender o fenômeno, e, 
por isso, justificou algumas de 
suas falas com os dados da si-
mulação que estava realizando. 
Ao se colocar na condição dos 
alunos, a professora, então, es-
capava da ilusão de que seu di-
zer era claro e suficientemente 
inteligível para qualquer um 
de seus alunos e, dessa forma, 
conseguia manter-se distante 
de seu dizer e aproximava-se 
de seus alunos. Contudo, em 
vários momentos, a professora 
perdia essa lucidez, se investia 
da condição social do sujeito 
que detém o poder de profe-
rir o discurso de autoridade e, 
portanto se mantinha distante 
dos seus alunos. Isso fica claro 
no episódio no qual os alunos 
não sabem dizer se fase da Lua 
era crescente e minguante. 

Não observamos ne-
nhum episódio no qual 
a professora tenha dado 
voz aos alunos, de forma 
a investi-los da possibi-
lidade deles representa-
rem-se como autores. Os 
alunos apresentavam um 
discurso muito distante 
do conceito de autor, pois 
apesar de dizerem pala-
vras eles repetiam, sem 
perceber, a fala da pro-
fessora. Nessa situação 
os alunos não tiveram a 
oportunidade de se colo-
carem enquanto autores 
de seus próprios discur-
sos, descaracterizando, 
portanto, toda ativida-
de no que diz respeito a 
um significado social, ou 
seja, muito provavelmen-
te aquele conhecimento 
não teria utilidade prá-
tica para os alunos nem 
mesmo aqueles que par-
ticiparam da interação.

O sujeito professor, ao formular seus enunciados, seja em sala de aula, diante de seus 
alunos, seja em situação de planejamento, quando define objetivos, seleciona os conteúdos 
a serem ensinados e prepara seus recursos didáticos, exerce seu papel em toda sua extensão 
e plenitude, quando ocupa todas os espaços que lhe é designado, tendo em vista que, ao 
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não ocupá-los em todas as suas dimensões, confere a outros, o espaço que é socialmente 
reconhecido como seu.

Ao propormos avaliar o discurso do professor, a partir de três dimensões: a científica, a 
didática e a social, pudemos constatar que o discurso do professor esteve centralizado na 
dimensão didática, ou seja, na busca por mecanismos que lhe guiassem “o fazer em sala 
de aula”. Essa era a dimensão do discurso docente de que se mostrava mais consciente e, 
portanto, pela qual estava interessada.

Em nossa interpretação, essa concentração na dimensão didática, em detrimento das 
dimensões social e científica, limita a autonomia do professor aos horizontes de sala de 
aula. 

Considerações Finais
Afirmar que o trabalho do professor é desprovido de qualquer senso crítico ou de 

criatividade constitui-se em um lamentável exagero, tendo em vista que há claros indícios 
da existência de resistências à mudança por parte das professoras, mesmo quando essas 
mudanças são propostas pelos livros didáticos. Nossos dados indicam professores preo-
cupados com o ensino de Ciências, mas que necessitam de apoio didático e social para 
assumirem o discurso científico que querem incorporar em sua sala de aula. Qualquer 
diminuição ou limitação da ação crítica e criativa do exercício da docência indica a conces-
são de um espaço que deveria ser ocupado por quem de direito. Se isso não for construído 
em cursos de formação continuada, na elaboração do currículo e do PPP, segundo nosso 
ponto de vista, limitará sempre a ação do sujeito professor na construção de suas funções 
como autor do discurso que é socialmente reconhecido para proferir.

Nessa direção, entendemos que os cursos de formação continuada devem levar em 
conta esse aspecto, buscando desencadear processos reflexivos que não apenas se limitem a 
instrumentar o professor com ferramentas de pesquisa para investigarem a própria prática. 
Somos da opinião de que se o professor não estiver consciente das diferentes dimensões 
de sua ação profissional, suas reflexões serão apenas voltadas para a dimensão de que ele 
estiver mais consciente, o que não contribui para o desenvolvimento da autonomia.

Sem o desenvolvimento dessa autonomia não há como o professor desenvolver ati-
vidades inovadoras no ensino de Ciências que lhe foram comunicadas em um curso de 
formação, seja ele inicial ou continuada.

É natural ouvirmos dos professores que a implementação dessa ou daquela idéia não 
depende só dele, ou está além de suas forças. 
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Entendemos essa situação, a partir dos resultados de nossa pesquisa atual, como uma 
atitude de fuga das professoras em direção a práticas mais tradicionais por terem dificul-
dade de enfrentar obstáculos que estavam numa dimensão além daquela que as docentes 
conseguiam projetar em suas ações.

Os cursos de formação continuada de professores devem permitir momentos de refle-
xão que promovam conflitos quanto à tomada de consciência, por parte dos professores 
participantes, das diferentes dimensões da ação de profissão docente, visando possibilitar o 
encontro de caminhos que ampliem a autonomia do professor a partir do desenvolvimen-
to de atuação fora dos limites da sala de aula.

Notas

Agradecemos à Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, em especial à Secretaria Mu-
nicipal de Educação, à BASF, à Fundação Espaço ECO, à ONG Rever Juntos e ao Ins-
tituto de Química da Universidade de São Paulo pelo apoio e visão educacional, sem os 
quais esse trabalho não seria possível. Agradecemos também à toda Equipe Reação, e às 
Professoras-Multiplicadoras do Programa ReAção, sem os quais esta pesquisa não teria se 
realizado. Agradecemos também à Pró-Reitoria de Graduação da UNESP- PROGRAD 
que apoiou o projeto e aos alunos bolsistas que trabalharam conosco.
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“Brinquedoteca nas Escolas”: Espaço e Tempo 

da Criança e de Formação Inicial e Continuada de 

Professores/as no Ambiente Escolar 

Autoras: Dr.ª Rosane Michelli de Castro – Coordenadora do projeto “Brinquedote-

ca nas escolas” e Professora da Disciplina “Didática II” – Curso de Pedagogia. Dr.ª 

Elieuza Aparecida de Lima – Colaboradora no ano de 2009 do projeto “Brinquedoteca 

nas escolas”; Coordenadora, no ano de 2010, do projeto “Brinquedoteca” e Professora 

das Disciplinas “Currículo, Metodologia e Prática do Trabalho Pedagógico com Crian-

ças de 0 a 3 anos” e “Currículo, Metodologia e Prática do Trabalho Pedagógico com 

Crianças de 4 a 5 anos”  – Curso de Pedagogia.

Co-autoras: Janaina Gênova Bigheti e Viviane Cássia Teixeira Reis – Bolsistas junto ao 

Núcleo de Ensino de Marília – 2009; Danúbia Ferraz dos Santos e Viviane Silva – Bolsista 

BAAE – 2009; Aline Aparecida Gonçalves – colaboradora voluntária – graduanda de Pe-

dagogia. Departamento de Didática – Faculdade de Filosofia e Ciências – UNESP/Marília. 

Resumo: O projeto “Brinquedoteca nas escolas” foi desenvolvido no ano de 2009, 
com o objetivo central de oportunizar, mediante estudos, disponibiliza-
ção de recursos e criação de proposta de uma brinquedoteca, a partir de 
trabalho colaborativo com professores/as atuantes em escolas e institui-
ções públicas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, tempo e 
espaço centrados no lúdico e na brincadeira, para redimensionamento, o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de práticas humanizadoras nos ní-
veis de ensino mencionados. As ações deste projeto envolveram leituras, 
estudos e discussões pelos alunos-bolsistas e demais colaboradores acer-
ca da bibliografia referente ao papel do brincar na educação e no de-
senvolvimento humano, entre o 0 e 3 anos; 4 e 5 anos; e, os 6 e 12 anos. 
Em decorrência, houve elaboração e construção de material propício 
ao trabalho pedagógico cada vez mais consciente das especificidades 
de aprendizagem e de desenvolvimento na infância; disponibilização 
de textos para aprofundamento teórico de professores/as atuantes em 
escolas de educação infantil e do ensino fundamental e construção de 
propostas de brinquedotecas escolares; construção de novos materiais 
para ampliação do acervo da brinquedoteca das escolas e a da existente 
na FFC/UNESP-Marília/SP. 

Palavras-chave: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Formação de professores/as. 
Brincadeira e Brinquedoteca nas escolas.
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1. Breve Histórico
Segundo Castro et. al. (2009), a proposição de um projeto, voltado para pesquisa e ações 

de extensão universitárias acerca do tema “Brinquedoteca”, surgiu em 2006, com previsão 
de início para março de 2007. O objetivo central da proposta era oportunizar, mediante os 
recursos e o espaço da brinquedoteca, aos professores/as em formação inicial e continuada, 
estes últimos atuantes em escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, situações 
de observação, identificação, estudos e vivências (mediante oficinas) centradas no lúdico e 
na brincadeira. Para os envolvidos na coordenação do projeto, com essas ações e proposi-
ções havia a possibilidade de desenvolvimento e aperfeiçoamento da formação pedagógica 
em contexto de reflexão e de ação.

A proposta era a de, em atendimento às urgências evidenciadas nas falas dos profes-
sores/as atuantes nas escolas públicas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental de 
Marília-SP, organizar espaços lúdicos no interior dessas instituições e de outras escolas 
que viessem a se tornarem parceiras e, ao mesmo tempo, ampliar as reflexões e ações em 
desenvolvimento. Para nós, havia uma questão central e fundamental a ser trabalhada: a 
ausência de situações, espaços, tempos e materiais para que a criança desenvolva a sua “ati-
vidade principal”, segundo Elkonin (1998), os jogos protagonizados caracterizados como 
brincadeiras de papéis sociais, nas instituições escolares.

Desde 1995, intensificaram-se as discussões na Faculdade de Filosofia e Ciências 
UNESP/Marília-SP sobre essa questão, sobretudo com a criação de um Grupo de Estu-
dos em Educação Infantil, que originaria mais tarde o Grupo de Pesquisa “Implicações 
Pedagógicas da Teoria Histórico-Cultural”.1 Com o desenvolvimento de estudos e pesqui-
sas nesses grupos, amadureceram discussões fundamentadas na Teoria Histórico-Cultural 
– ou Escola de Vygotsky, dentre outras questões acerca de como essa teoria entende o 
papel da brincadeira na educação das crianças de 0 a 10 anos. 

Com base nesse referencial teórico e com a percepção de um movimento equivocado 
na educação básica de antecipação precoce da escolaridade, expresso nas políticas públicas 
para a educação básica no Brasil entre os anos de 1990 e 2000 e também na ação peda-
gógica concretizadas nas escolas, em 2002, foi proposto um projeto de construção de uma 
brinquedoteca coordenado pela Dr.ª Suely Amaral Mello. Seu objetivo era demonstrar aos 
educadores da infância o papel e o valor da brincadeira para o desenvolvimento humano 
na faixa de idade entre 0 e 6 anos. Nessa faixa etária, segundo as formulações desenvolvi-
das pelos pesquisadores da Teoria histórico-cultural, essa atividade é a que melhor permite 

1   Grupo de pesquisa certificado pela UNESP, cadastrado junto ao CNPq, liderado pela Dr.ª Suely Amaral Mello, vice-

liderado pela Dr.ª Sueli Guadelupe de Lima Mendonça.
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o desenvolvimento da inteligência e da personalidade da criança. Esse desenvolvimento 
expressa-se pela formação e pelo aperfeiçoamento de funções psicofisiológicas como a 
atenção, a memória, a linguagem, o pensamento e as idéias e sentimentos morais, a capa-
cidade de viver em grupo e de ser solidária. Ressalta-se o fato de que, no final de 2002, o 
referido projeto recebeu valioso apoio da direção da Faculdade de Filosofia e Ciências – 
UNESP, Campus de Marília-SP com a concessão de uma sala para sediar a brinquedoteca.

Assim, entre 2002 e 2004, foi desenvolvido, junto ao Núcleo de Ensino de Marília, o 
projeto “Brinquedoteca: espaço permanente de formação de professores”, interrompido, 
entre 2005 e 2006, em virtude da aposentadoria da sua coordenadora Dr.ª Suely Amaral 
Mello.

Com isso, a estruturação do primeiro acervo de brinquedos e materiais naturais e re-
ciclados voltados para as crianças entre 0 e 6 anos, iniciado no primeiro ano de vigência 
do primeiro projeto da brinquedoteca, procurou responder à seguinte especificidade do 
desenvolvimento infantil: caráter seletivo e específico que a criança apresenta em relação a 
determinadas influências educativas e a determinados tipos de atividades. 

Em 2006, foi proposto o projeto “Brinquedoteca” para desenvolvimento em 2007. O 
objetivo era a ampliação de ações e reflexões sobre a importância da brincadeira no ensino 
fundamental, ratificando reflexões iniciadas na Faculdade de Filosofia e Ciências de Ma-
rília há 17 anos; e que, entre os professores e professoras de escolas públicas da região de 
Marília-SP já se faziam, satisfatoriamente, conhecidas e solicitadas. 

Para o ano de 2007, com a proposição do projeto “Brinquedoteca”, foram sinalizadas as 
seguintes ações, as quais foram ampliadas em 2008:

•	 Leituras, estudos e discussões pelos alunos-bolsistas e demais colaboradores acerca 
da bibliografia referente ao papel da brincadeira na educação e no desenvolvimento 
humano, entre: 0 e 3 anos; 4 e 5 anos; e, 6 e 12 anos. 

•	 Elaboração e construção de materiais para o trabalho pedagógico e de textos para 
aprofundamento teórico dos professores atuantes em escolas de educação infantil e 
do ensino fundamental, acerca dos temas lidos, estudados e discutidos;

•	 Construção de novos materiais para ampliação do acervo da brinquedoteca;

•	 Construção de propostas de brinquedotecas escolares.

Em 2009, essas ações foram retomadas mediante o projeto de extensão “Brinquedo-
teca nas escolas”, com parceria de instituições tais como Lar de crianças “Alice Araújo” – 
Pompéia-SP e Centro de Convivência Infantil “Prof. Helton Faleiros” da FFC – UNESP/
Marília-SP, ambas dedicadas à Educação Infantil.
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O Lar de crianças “Alice Araújo” – Pompéia-SP é uma instituição bastante humilde, 
beneficente, portanto, sem fins lucrativos, para acolhimento e educação de crianças entre 
os primeiros meses e cinco anos, 11 meses e 29/30 dias,  cujos pais não possuem renda fixa 
ou, se possuem, trata-se de renda modestíssima. Nessa instituição pudemos trabalhar com 
o total de 12 professoras, a maioria com formação docente de nível médio ou em formação 
de nível superior inicial (em Cursos de Pedagogia de instituições privadas de cidades da 
região). Entretanto, é possível afirmarmos que os beneficiários com as ações do projeto 
nessa instituição chegam a 362 pessoas, considerando o número de crianças atendidas que 
somam 350.

O Centro de Convivência Infantil “Prof. Helton Faleiros” da FFC – UNESP/Marília-
-SP é uma seção técnica administrativa, destinada ao atendimento educacional de filho(a)
s dos funcionário(a)s, docentes e discentes da Faculdade mencionada, entre três meses e 
cinco anos, 11 meses e 29/30 dias. Nesse Centro pudemos trabalhar com o total de oito 
professoras, a maioria com formação docente de superior concluída na própria FFC – 
UNESP/Marília-SP. Entretanto, também nesse caso é possível afirmarmos que os bene-
ficiários com as ações do projeto nessa instituição chegam a 78 pessoas, considerando o 
número de crianças atendidas que somam 70.

Do ponto vista teórico-metodológico em que se baseou o desenvolvimento do projeto, 
a intervenção mediante a qual pretendíamos orientar os processos formativos de profes-
sores deveria ir ao encontro da expressão das suas ações práticas, a fim de se produzir um 
novo conhecimento relativizado, ou seja, entendido a partir das circunstâncias, dos sujeitos 
e dos lugares sociais daqueles que o elaboram e o divulgam. Essa compreensão foi respon-
sável pelas opções metodológicas feitas para a proposição e o desenvolvimento do presente 
projeto, prioritariamente a de se trabalhar com narrativas dos sujeitos envolvidos.

Foi dessa maneira que foram convidados a participarem da execução deste projeto pro-
fessores de escolas públicas da Educação Infantil e Ensino Fundamental e professores em 
formação inicial do curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia e Ciências – UNESP/
Câmpus de Marília, sendo que esses últimos foram, prioritariamente, as nossas alunas 
bolsistas e colaboradoras voluntárias, num total de cinco.

A escolha dos professores das escolas públicas como sujeitos e de escolas públicas como 
lócus da investigação se deve ao grande desafio enfrentado por esses educadores brasileiros 
nesses locais, em busca por práticas pedagógicas que resultem em conhecimento conscien-
te, portanto emancipador das camadas da população menos favorecidas cultural, social e 
economicamente. Esses professores foram convidados a sistematizarem coletivamente o 
conhecimento acerca dos processos educativos que ocorrem nas escolas que lecionam, e a 
proporem ações para o aprimoramento desses processos. 
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Os professores em formação continuada nas escolas foram chamados a falar sobre o 
que pensam e sobre as situações que vivem com outros docentes, onde trocam experiências 
pedagógicas. Enfim, esses professores foram convidados a se reconhecerem como seres ca-
pazes de narrar, de transmitir, de registrar, e de reelaborarem experiências docentes vividas, 
a participarem de mais esse processo pedagógico formativo coletivo com os professores 
em formação inicial no Curso de Pedagogia, em busca da superação dos problemas postos 
pela prática. Nessa perspectiva, e ao encontro do que afirma Cunha (1997, p. 5), os nossos 
trabalhos estiveram pautados no diálogo entre a prática vivida e as construções teóricas 
formuladas nestas práticas e sobre estas práticas, ou seja, na idéia de reflexão-ação expli-
citada por Pérez Gomez (1992, p. 103), em que se considera o professor “[...] o sujeito da 
análise que faz de seu próprio cotidiano, implicando a imersão consciente do homem no 
mundo de sua experiência, num mundo carregado de conotações, valores, intercâmbios 
simbólicos, correspondências afetivas, interesses sociais e cenários políticos.”

2. Desenvolvimento
Como explicitado no item anterior, dentre as principais ações propostas no projeto 

centramos esforços nas seguintes: leituras, estudos e discussões pelos alunos-bolsistas e 
demais colaboradores acerca da bibliografia referente ao papel do brincar na educação e no 
desenvolvimento humano, entre: 0 e 3 anos; 4 e 5 anos; e, 6 e 12 anos; elaboração e cons-
trução de material adequado ao trabalho pedagógico e de textos para aprofundamento 
teórico dos professores atuantes em escolas de educação infantil e do ensino fundamental, 
acerca dos temas lidos, estudados e discutidos; construção de novos materiais para amplia-
ção do acervo da brinquedoteca; e construção de propostas de brinquedotecas escolares.

Dentre essas ações, destacaremos, neste artigo, algumas daquelas necessárias para a 
elaboração e construção de materiais motivadores para trabalho pedagógico intencional e 
consciente, focalizadas no aprofundamento teórico com os/as professores/as atuantes nas 
instituições parceiras, como a denominadas “Caixas que contam histórias” e a construção 
de brinquedotecas escolares.

2.1 Organização de espaços e tempos na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental

Não são recentes as preocupações sobre como os modos de organização do tempo, das 
atividades e dos ambientes nas escolas de educação infantil podem se tornar mediadores de 
situações e experiências promotoras de novas aprendizagens na infância. A partir das últi-
mas décadas do século XX, é possível localizar construções teóricas sobre o assunto, avan-
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çando significativamente as discussões sobre essa temática, apresentando sua relevância no 
conjunto das atuais reflexões sobre a educação infantil (BONDIOLI, 2003; FARIA, 2005).

Um dos focos dessas reflexões e inquietações é a revisão de conceitos tais como educa-
ção, escola, planejamento, tempo e espaço como elemento essencial no processo de cons-
cientização pedagógica relativa à maneira como nós, professores(as), criamos condições 
concretas de acesso à cultura para as crianças, por meio da estruturação e do planejamento 
intencional do espaço e do tempo, como possibilidade de expressão do protagonismo de 
adultos e de crianças nas relações estabelecidas no interior das escolas dedicadas à infância. 

Se, por um lado, o olhar para a prática pedagógica revela encontros e desencontros 
entre o que se concretiza no cotidiano escolar e as proposições teóricas sobre o assun-
to, anunciando que, em diferentes situações pedagógicas, professores/as da infância nem 
sempre estabelecem mediações entre a criança e a cultura, aparentemente distantes de 
compreensões sobre o papel docente na construção de espaços e tempos significativos à 
educação infantil (LIMA, 2005; VALIENGO, 2008); por outro lado, é possível encontrar 
teorizações e ações educativas relativas à construção de espaços que falem e expressem 
a ação de seus sujeitos (crianças e adultos), cenários de atividades diversificadas e ricas, 
como elementos de uma educação potencializadora para todas as crianças. Como exemplo 
disso, é possível a indicação de brinquedotecas como lugares para a atividade da criança e 
a intencionalidade do/a professor/a.

No cotidiano das escolas, verificamos desencontros da teoria e da prática associados à 
idéia de que as “salas de aula” seriam lugares privilegiados (e para alguns professores/as, “os 
únicos”) para a aprendizagem infantil, o que tornaria os demais espaços educativos secun-
dários no processo de planejamento e execução das intenções pedagógicas. 

Com base nessa constatação, propusemos reflexões sobre a organização do tempo e 
do espaço na educação infantil, com a perspectiva de que essa organização privilegie as 
mediações necessárias entre a criança e os conhecimentos a serem apropriados, por meio 
de estratégias pedagógicas e didáticas voltadas para a promoção de novas e ricas apren-
dizagens infantis. Estratégias pedagógicas capazes de elevar as inserções ativas da criança 
como protagonista de suas vivências e como participante da construção diária e histórica 
do espaço e do tempo educativos. 

Nossa intenção foi, assim, fortalecer as novas significações sobre a temática e lançar in-
dícios para novas reflexões em projetos de formação inicial e continuada dos professores/
as no sentido de subsidiar práticas educativas cada vez mais bem-pensadas e, sobretudo, 
potencializadoras.2 

2   Sobre essa questão, Cf. Beatón (2005). 
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Esse trabalho envolveu preparação teórica para a complexa tarefa de planejamento, ges-
tão, observação, escuta, criação de elos mediadores e avaliação na educação infantil, arti-
culada à garantia de condições objetivas de a criança ser ativa no processo de apropriação-
-objetivação da cultura, a partir da organização pensada e planejada do ambiente escolar.

Primeiramente, a discussão dirigiu-se à questão da mediação como elemento consti-
tuído na atividade de planejamento e avaliação da prática pedagógica, em consonância 
com a intenção de espaços lúdicos nas escolas da infância, nos anos iniciais da escolari-
dade básica. 

Pensamos, nessa perspectiva, na possibilidade de articulação entre os motivos e in-
teresses e as reais necessidades de desenvolvimento da inteligência e da personalidade 
das crianças, pois os seus desejos e interesses se relacionam com anúncios dos estudos 
apoiados na Teoria Histórico-Cultural. As crianças desejam ir além das salas de aulas, 
além das cópias e dos desenhos mimeografados, elas se interessam pela investigação, pelos 
relacionamentos com seus colegas e com os adultos que a rodeiam, pelas conversas, pelos 
trabalhos colaborativos, pelos jogos, pelas brincadeiras. Nesse sentido, merecem espaços 
lúdicos motivadores da brincadeira, da leitura, do desenho, da construção propícios com a 
organização de uma brinquedoteca.

A criança não deixa de ser criança porque completou seis/sete anos. A brincadeira, o 
desenho, as corridas, as atividades lúdicas, de movimento, de construção não são restritas à 
educação infantil. Ao contrário, são essenciais às aprendizagens e ao desenvolvimento am-
plo das crianças e, também, necessárias à formação e ao aperfeiçoamento de capacidades 
humanas a partir das séries iniciais do ensino fundamental. Para nós, professores/as, aqui 
está uma reflexão urgente para mudanças na prática pedagógica a partir dos seis/sete anos 
e, sobretudo, para a criação de vínculos entre a educação infantil e o ensino fundamental. 

A atividade de estudo não é a única – embora seja aquela considerada principal para 
as mudanças mais gerais e significativas ao desenvolvimento cultural a partir dos sete 
anos, de acordo com Vigotskii, Luria e Leontiev (1988) e Vygotski (1995) – a motivar os 
avanços nos processos cognitivos na infância a partir dos seis/sete anos. O currículo desta 
etapa educativa exige a consideração de outras atividades capazes de direcionar significa-
tivamente a humanização da criança. 

De acordo com essas idéias, nossas escutas para a infância (entre zero e doze anos), a 
criança e a sua educação exigem olhares sensíveis e atentos acerca da cultura produzida sobre 
a criança e pela criança pequena. Implicam retomadas sobre a organização e o planejamen-
to de atividades como os jogos, brincadeiras, desenhos, colagens, modelagem, produção de 
textos, leituras, no processo em que as crianças atribuem sentido ao mundo. 
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Aquilo que as crianças fazem no interior das escolas tornou-se, assim, nossa fonte de 
investigação e de análise consciente. Além do mais, denotou, ao longo das discussões e 
trabalhos coletivos com os parceiros da pesquisa, que o papel assumido por nós, nossas 
atitudes e ações, se fundamentam em noções de criança, de educação, de aprendizagem, de 
atividade, implícitas e explícitas em nossas ações pedagógicas.

O planejamento e a gestão de espaços e tempos na educação infantil e no ensino fun-
damental tornaram-se, assim, elementos da formação docente inicial e continuada, uma 
vez que a organização de situações e relacionamentos dirigidos às vivências pedagógicas, 
nos diferentes momentos da rotina, exige intencionalidade. Em relação a essa questão, pela 
clareza e importância da sua exposição, trazemos à reflexão as proposições de Gariboldi 
(2004, p. 97):

A organização do tempo cotidiano na pré-escola é geralmente pensada 

em relação à duração total das atividades rotina, das atividades didá-

tico-educativas e das situações de brincadeira livre. A articulação tem-

poral do dia-a-dia educativo é freqüentemente entendida, sobretudo em 

relação ao equilíbrio entre os três diferentes tipos de situações: as rotinas 

não deveriam ocupar a maior parte do dia, as atividades educativas de-

veriam garantir uma variedade de experiências cotidianas, o dia não de-

veria ser tão rigidamente estruturado a ponto de não deixar espaço para 

os interesses individuais ou então, ao contrário, o dia não deveria ser 

tão desprovido de planejamento educativo a ponto de ser essencialmente 

caracterizado [...] de tipo recreativo.

É importante esclarecer que o autor reporta-se à educação infantil italiana, justificando 
a explicitação de que o tempo é organizado de modo geral com vistas a articular atividades 
de rotina, didático-educativas e brincadeira livre. Entretanto, percebemos nos estudos e 
observações da prática pedagógica que o quadro das rotinas de trabalho na educação das 
crianças entre três e seis não declara a intenção dessa articulação, embora preveja períodos 
de tempos em espaços físicos diferenciados. Pensando nisso, focamos um planejamento 
educativo intencional que garanta o tempo para a brincadeira livre ou para as atividades 
lúdicas programadas como um dos seus elementos centrais. 

Experiências na educação infantil têm confirmado o papel fundamental das atividades 
lúdicas no desenvolvimento amplo da humanidade nas crianças, daí termos focado nas 
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nossas reflexões atividades tais como a música na educação das crianças. Em relação à 
música, é essencial destacar que

[...] quando um educador seleciona algumas canções para trabalhar com 

as crianças, é importante que ele ofereça a elas um repertório variado, 

pois cada região do Brasil tem suas músicas típicas, que foram influencia-

das pelas várias culturas que compõem o nosso país. Temos uma diversi-

dade enorme de instrumentos e ritmos. Apresentando às crianças essa ri-

queza musical, estamos [ampliando o acesso delas à cultura e dando-lhes 

a possibilidade de se apropriarem de novos interesses de conhecimento]. 

(OLIVEIRA; BERNARDES; RODRIGUEZ, 2003, p. 109-110). 

Em contraponto à antecipação da escolarização das crianças, bastante visível na edu-
cação infantil, as discussões e trabalhos com os/as professores/as parceiros/as envolveram 
reflexões sobre a grade semanal de atividades nas escolas, baseada na organização inten-
cional do trabalho pedagógico. Isso para que haja diversificação das ações das crianças 
tendo por base as necessidades de conhecimento e de expressão na infância, no mesmo 
processo em que garante o tempo de atividade das crianças – que é diferente do tempo 
dos adultos. De acordo com Gariboldi (2003), a rotina semanal de atividades das crianças 
de três a seis anos pode contemplar jogos individuais e em pequenos grupos; atualização 
do quadro de incumbências (lista de crianças encarregadas de arrumar a mesa para o café 
da manhã e do almoço, por exemplo); parlendas e rimas; encontros das crianças de turmas 
diferentes; projeção de desenhos animados; ginástica; pintura e gravura; ida à biblioteca; 
recorte e colagem; arrumação dos espaços utilizados; jogos de quebra-cabeça e constru-
ções; leitura de livros; jogos coletivos; atividades gráficas; brincadeiras com fantoches; uso 
da brinquedoteca (GARIBOLDI, 2003). 

Embora apenas a explicitação das atividades num quadro de rotina não garanta dife-
rentes formas de expressão infantis – uma vez que isso implicaria a inserção da criança 
como sujeito ativo nas suas vivências e também o modo como essas atividades são apre-
sentadas e desenvolvidas, bem como o papel que a professora assume nelas –, uma grade 
de atividades pode prever momentos para a atividade lúdica, as artes, os relacionamen-
tos, os jogos de regras e de movimento, as leituras e idas à biblioteca. Tal previsão pode 
ser resultado do trabalho coletivo entre professoras, pais e equipe pedagógica no que 
concerne à concretização do projeto político-pedagógico da instituição constituído pela 
participação democrática. 
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2.2 “Caixas que contam histórias” 

As reflexões sobre a maneira como o processo de leitura é introduzido na vida da crian-
ça já na educação infantil envolvem pensarmos em uma diversidade de formas de leitura 
na infância: a de mundo que a criança faz com todos os seus sentidos ao manusear objetos, 
ao perceber o movimento das plantas e dos animais, ao ver ilustrações de livros, ao olhar o 
que acontece ao seu redor, ao ouvir, ao tatear, ao degustar o que cai em suas mãos e, ainda, 
ao buscar desvendar os símbolos lingüísticos. Essa leitura é um descobrir e se apaixonar 
pelo mundo como Madalena Freire assinala com propriedade no texto “A paixão de co-
nhecer o mundo” (1995) e, ainda, como assinalam Vigotskii, Luria e Leontiev (1988).

Essa paixão de conhecer o mundo caracteriza, por sua vez, inúmeras leituras possíveis de 
serem planejadas e organizadas, intencional e conscientemente, na rotina diária da educa-
ção infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Dentre elas, pudemos realizar com 
os/as professores/as parceiros/as da pesquisa uma reflexão particular sobre o ler e o contar 
histórias como maneiras de inserir ativamente a criança desde pequenininha no mundo 
letrado. Ainda que ela não leia o texto escrito,  efetivamente,  terá oportunidade de perceber 
atitudes de leitores efetivos, apropriando-se paulatinamente de estratégias de leitura.  

Primeiramente, é essencial apontar que a hora do conto ou a hora da história é um 
momento fundamental na rotina de trabalho das crianças pequenas (LIMA, 2005). Ao 
compreendermos os primeiros anos de vida como fundamentais ao processo de humani-
zação e o acelerado e intenso desenvolvimento infantil nesses anos, os momentos de con-
tação e leitura de histórias são oportunidades significativas a um desenvolvimento amplo 
na infância.

Como estudamos ao longo da construção da brinquedoteca, conforme aponta Coelho 
(1989), as histórias podem ser contadas ou lidas e cada uma dessas atividades pode ser 
desenvolvida a partir de um recurso: simples narrativa, com o uso do livro, com gravuras, 
com flanelógrafo, com desenhos, com interferências do narrador e dos ouvintes, com dra-
matização, teatro de bonecos.  Ao contar ou ler histórias, o/a professor/a utiliza-se de voz 
clara, cuja intensidade depende da própria história e do lugar onde a história é contada. 

A duração da narrativa ou da leitura da história é, pois, flexível e depende do envolvi-
mento das crianças e, também, da idade delas. Para dar um exemplo quanto às especifici-
dades de cada momento da infância, é possível explicitar que, a criança bem pequena ainda 
não desenvolveu uma atenção voluntária e têm mais dificuldade de permanecer um tempo 
muito longo ouvindo histórias, ainda mais se o/a professor/a não provoca e mobiliza a 
sua atenção e a sua percepção, utilizando recursos diferenciados e tendo o contar e o ler 
histórias como parte da rotina da criança. 
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Ao observar e ouvir as crianças, escutando-as com todos os seus sentidos, o professor 
tem instrumentos fundamentais para a escolha das histórias e para a otimização da ati-
vidade com os pequenos. Conversar com as crianças antes e depois dos momentos das 
histórias fundamenta novas atividades com a história contada ou viabiliza a introdução de 
novas histórias a serem lidas ou contadas. Isso significa que quando alguma criança inter-
rompe a história é preciso se dirigir a ela seja com um olhar ou sorriso afetuoso indicando 
que depois de terminada a história ela terá voz e vez de se manifestar (HEVESI, 2004).  

Com isso, a partir das histórias surgem relatos escritos pelo/a professor/a; desenhos das 
crianças; dramatização; modelagens, dobraduras e recortes; brincadeiras; construção de 
maquetes. No entanto, as histórias, poemas, cantigas devem ser lidas e contadas pelo seu 
valor em si mesmas, porque tais textos podem aguçar a escuta da criança. A criança, que 
é um dos maiores escutadores da realidade que a circunda, pode, por meio destas ativi-
dades, escutar a vida nas suas cores, formas, sons, cores; escutar os outros, adultos e pares. 
A criança como sujeito capaz de perceber que a escuta é ato de comunicação que reserva 
maravilhas, alegrias, surpresas, entusiasmos, paixões e fantasias.

A hora do conto pode ser motivada pelo uso das “Caixas que contam histórias”. Essa 
maneira de contar histórias é uma alternativa metodológica para que a criança seja efeti-
vamente envolvida nessa atividade e, sobretudo, por buscar mobilizar o uso de capacidades 
mentais essenciais ao seu desenvolvimento cultural: a memória, a atenção e a percepção 
voluntárias, a imaginação, a linguagem oral, o pensamento, as emoções, a função simbólica 
da consciência, a vontade. 

As “Caixas que contam Histórias” são elaboradas com materiais reciclados: uma caixa 
de sapatos coberta por papel e grude, contendo histórias já apreciadas pelas crianças, ob-
jetos e imagens que retratem o texto escolhido ou mesmo fantoches e “dedoches”. Além 
disso, podem contemplar as histórias produzidas pelas crianças, cantigas preferidas e can-
tadas com o uso da caixa. Nessas caixas, cabe a imaginação, a criação, a reciclagem, a arte 
manual, as palavras registradas nos livros (agora recontadas) dos adultos e das crianças e 
permite a mediação e a criação de mediações pedagógicas primordiais à educação poten-
ciadora da humanização na infância.

Conforme assinalam Vigotskii, Luria e Leontiev (1988), um bom ensino – uma educa-
ção potenciadora – é aquele que, ao se adiantar ao desenvolvimento o faz avançar a níveis 
cada vez mais elevados. Esse bom ensino envolve, portanto, escolhas didático-metodoló-
gicas motivadoras da atividade infantil, como expressão da intencionalidade docente.
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3 Considerações Finais
As reflexões apresentadas tiveram como foco as contribuições da Teoria Histórico-

-Cultural para a educação das crianças e direcionaram nossos olhares, no processo de for-
mação inicial e continuada de professores/as. Nosso objetivo era a proposição de diretrizes 
pedagógicas para a educação na infância, de modo que a realidade pedagógica dê lugar aos 
processos educativos que façam, efetivamente, avançar os níveis de humanização de nossas 
crianças, sobretudo, destacando espaços e tempos para a atividade lúdica. 

As discussões apontaram que os desejos e interesses das crianças tanto na Educação 
Infantil como no Ensino Fundamental vão ao encontro do que anunciam Vigotski e seus 
colaboradores. Envolvem reflexões sobre a articulação entre os motivos e os interesses das 
crianças e suas reais necessidades de desenvolvimento. De modo geral, tais interesses se re-
lacionam à brincadeira, aos jogos, às possibilidades de relacionamento e de expressão (em 
diferentes linguagens) em pequenos e grandes grupos, ao estudo – como forma de cultivo 
da curiosidade e da investigação.

Nos estudos e ações práticas realizadas no desenvolvimento do projeto, assumimos a se-
guinte tese: a criança tem direitos ao respeito, à dignidade e às suas diferenças individuais, 
sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas; direito de brincar, como forma particular 
de expressão, de pensamento, de interação e de comunicação infantil; direito à socialização 
por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem discri-
minação de espécie alguma; direito ao atendimento e aos cuidados essenciais associados 
à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade. Como afirmam Vigotski e seus 
colaboradores desde o início do século passado, esses direitos podem orientador o plane-
jamento e a organização das tarefas educativas na infância.   

Nesta exposição, enfatizamos estudos teóricos realizados no projeto “Brinquedoteca 
nas escolas” e ações propostas na organização do espaço e do tempo na Educação Infantil 
e o no Ensino Fundamental. Com os olhos centrados na criança e suas particularidades, 
com a preocupação de manutenção de relacionamentos entre crianças e seus pares e entre 
elas e entre professores/as e elas, apostamos no diálogo constante dos atores principais do 
ambiente educativo. Desse modo, os processos de ensino e os de aprendizagem, baseados 
nas possibilidades de cooperação e reciprocidade, têm a possibilidade de traduzir atitudes 
de solidariedade, de atividade, de colaboração numa educação humanizadora entre zero e 
doze anos.  

Por traz dessas discussões, está a necessária e urgente revisão das idéias de criança, de 
infância e de educação que temos e que, felizmente, estão em contínua (re) construção, 
como expressão dos nossos esforços em defesa da Educação Infantil e sua articulação com 
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o Ensino Fundamental. Para nós, nessa revisão, se fortalece a noção da criança como su-
jeito capaz de aprender, de viver e de conviver com a parceria mediadora da geração adulta. 
Afinal, as crianças pequenas – aquelas entre zero e doze anos – merecem que as possibili-
dades de atividade sobre o mundo e o respeito aos seus direitos e às suas necessidades de 
conhecimento e desenvolvimento cultural sejam eles, também, uma realidade.  

Vimos que a leitura e as leituras possíveis na educação infantil vão além das palavras, 
mas contêm as palavras, os anseios e as necessidades de conhecimento das crianças pe-
quenas, principalmente de vivências lúdicas. Nelas, o/a professor/a é o sujeito mediador e 
criador de mediações entre a criança e a cultura historicamente elaborada, introduzindo 
as crianças no mundo da fantasia, dos bens culturais e da apropriação de conhecimentos 
necessários ao seu desenvolvimento pleno.

Como professores/as – sujeitos e agentes ativos do processo educativo sistematizado 
– devemos, portanto, assumir nossa tarefa de mediadores/as e criadores/as de mediações 
conscientes do nosso fazer, uma vez que, como profissionais da educação, temos que criar 
novos motivos de conhecimentos nas crianças desde o seu nascimento 

Para concluir esta reflexão, ainda que não permanentemente, trazemos um trecho do 
livro “O pequeno Príncipe” para pensarmos que nossas crianças são mais que rosas a serem 
“regadas” e “cultivadas”: são sujeitos ativos no processo em que se humanizam e precisam 
de nossa escuta atenta e visível em todos os momentos de sua infância, apropriam-se e 
produzem cultura, a partir de condições objetivas de tempo, espaços, materiais e atividades 
lúdicas, comunicativas, produtivas e de relacionamento nas escolas da infância. 

E voltou, então, à raposa:

- Adeus... – disse ele.

- Adeus – disse a raposa. – Eis o meu segredo. É muito simples: só se vê 

bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos.

- O essencial é invisível aos olhos – repetiu o principezinho, para não se 

esquecer.

- Foi o tempo que perdeste com tua rosa que a fez tão importante.

- Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa... – repetiu ele, para não 

se esquecer.

- Os homens esqueceram essa verdade – disse ainda a raposa. – Mas tu 

não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que 

cativas. Tu és responsável pela tua rosa...
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- Eu sou responsável pela minha rosa... – repetiu o principezinho, para 

não se esquecer. (SAINT-EXUPÉRY, 2000, p. 72-74).
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Resumo: Partindo da premissa de que a o fortalecimento do ensino de Ciências 
na educação infantil por meio da incorporação de jogos e brinquedos 
requer ações de formação continuada para os professores, desenvolve-
mos uma proposta de formação em duas escolas da rede municipal de 
uma cidade do interior de São Paulo, reconhecendo os saberes elabora-
dos pelas professoras e a sua prática e incentivando o trabalho coletivo 
de produção-criação pelo grupo de professoras. A análise da experiência 
permite afirmar a pertinência desses pressupostos e a necessidade de 
ações continuas de formação, que reconheçam as professoras da educa-
ção infantil como sujeitos ativos, interativos e criativos. 

Palavras-chave: Educação Infantil, Ciências Naturais, lúdico.

Breve Histórico
No inicio de 2009, como parte de um projeto denominado Ciranda Pedagógica e com 

objetivo de dar continuidade ao projeto desenvolvido em 2008, três professores do De-
partamento de Educação do Instituto de Biociências –UNESP-Botucatu propuseram à 
Secretaria Municipal da Educação (SME) de Botucatu uma ação de formação continuada 
para todos os professores da educação fundamental. No entanto, a Secretaria analisou a 
proposta e solicitou a realização de uma ação voltada para os professores da educação in-
fantil da rede municipal de ensino.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

822
C

ap
.4 • Fo

rm
ação

 Inicial e C
o

ntinuad
a d

e Pro
fesso

res

Assim, a proposta inicial foi reorganizada e ação foi estruturada em dois momentos:

1- Oferecimento de uma ação intitulada: “Metodologia do Ensino de Ciências e Edu-
cação Ambiental na educação infantil”, com a realização de oficinas, envolvendo os temas: 
Alfabetização Científica de temas socioambientais, Educação Ambiental na escola e o Lú-
dico e ensino de Ciências na educação infantil. Cada oficina teve 04 horas de duração, num 
total de 12 horas.  As oficinas foram oferecidas no inicio de agosto, no prédio da Secretaria 
Municipal de Educação. Houve divulgação nas escolas pela própria SME e os professores 
interessados se inscreveram nas oficinas, sem custo, e receberam certificado após as oficinas. 

2- Desenvolvimento de ação de formação continuada em escolas, por meio de encon-
tros periódicos com os educadores, no período de setembro a dezembro para abordagem 
de um dos temas apresentados pelas oficinas. 

Neste texto, o foco será a ação relativa ao tema: O lúdico e o ensino de Ciências. Ini-
cialmente, são apresentados alguns fundamentos dessa ação e em seguida, ela está descrita 
e analisada.   

Jogos e Brincadeiras: Ferramentas para Ensinar 
Ciências Naturais na Educação Infantil
A perspectiva histórico cultural permite-nos compreender o desenvolvimento humano 

como diretamente relacionado ao processo de apropriação do conhecimento disponível na 
cultura, valorizando-se assim a função da educação, da escola, do ensino e do professor. 

Atualmente, o conjunto de conhecimentos, experiências, informações, valores e refe-
renciais que deve ser apropriado pelas crianças pequenas da nossa sociedade (OLIVEIRA, 
2001 p. 18) foi bastante ampliado, em função do processo de urbanização, do crescimento 
tecnológico e da expansão e complexificação dos meios de comunicação, reforçando o 
sentido educativo da educação infantil e gerando-lhe novos desafios. 

Concordamos com Machado (2001) que

a possibilidade de apropriação de conhecimentos se faz presente, nas in-

terações sociais, desde que a criança vem ao mundo. Sendo assim, me-

nosprezar a capacidade de elaboração subjetiva de cada ser humano ou 

a responsabilidade da instituição de educação infantil frente à gama de 

conhecimentos que serão colocados á disposição das crianças significa, no 

mínimo, empobrecer o universo infantil (p. 26).
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Nesta perspectiva, os conteúdos desenvolvidos na educação infantil não podem se li-
mitar ao conhecimento lógico matemático ou lingüístico, mas devem abranger temas re-
lativos ao conhecimento de si, do outro, à natureza e ao meio em que vivemos e questões 
presentes na sociedade contemporânea (MACHADO, 2001 p.47,48). 

A compreensão de temas vinculados à natureza e ao meio em que vivemos deve ser en-
fatizada no ensino de Ciências Naturais na educação infantil, aceitando-se que o conheci-
mento nas ciências naturais deriva da observação e da experimentação e que é preciso es-
timular a curiosidade e a criatividade para que os alunos aprendam a observar, questionar, 
experimentar, argumentar e verificar conclusões. (RELATÓRIO, 2007).

O ensino de Ciências Naturais tem, entre outros objetivos, a observação e relato de fe-
nômenos, a formulação de hipóteses, a previsão de resultados, a descrição de elementos, a 
percepção de relações, a troca e o confronto de idéias e a busca de alternativas metodológi-
cas para este ensino é uma necessidade, visto que os professores devem motivar seus alunos 
e favorecer a apropriação de conceitos científicos. Este ensino pode ter como princípios 
básicos: o saber e as experiências que a criança já possui, a interação entre os sujeitos e a 
mediação pelo professor e seja articulado às estratégias e recursos lúdicos.  

O brincar é atividade predominante nos primeiros anos de vida e se constitui em fon-
te de desenvolvimento, possibilitando as mudanças de necessidades e da consciência, a 
partir da situação imaginária e da internalização de regras e por meio da interação social 
(VYGOTSKY, 1988). 

Os jogos infantis possuem como características: o predomínio da realidade interna 
sobre a externa (não literalidade), o prazer, alegria e desprazer, a flexibilidade, a prioridade 
do processo de brincar (e não dos resultados), controle pelos próprios jogadores, o sim-
bolismo, a imaginação e a representação, a relação ou expressão de experiências, a ação, 
a livre escolha e a motivação intrínseca, as regras explicitas ou implícitas, a incerteza dos 
resultados, o desenvolvimento espontâneo de metas, a contextualização no tempo e no 
espaço. (KISHIMOTO, 1994, p. 5-7).

A partir desta ampla caracterização, podemos diferenciar entre brinquedo, brincadeira 
e jogo, sendo o primeiro compreendido como objeto e suporte da brincadeira, o segundo 
como uma conduta estruturada, com regras e o terceiro como objeto e regras, envolvendo 
o primeiro e o segundo. (KISHIMOTO, 1994).

O jogo pode, ainda, ser compreendido como atividade que tem como marco os papéis 
sociais e as ações derivadas deles, sendo uma manifestação genuína, que preserva a imagi-
nação, a fantasia e a despreocupação (MACHADO, 2001, p. 42). 
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A relevância do jogo para a aprendizagem e desenvolvimento infantil é expressa por 
muitos autores. Mas a associação entre jogo e educação escolar é uma questão polemica, 
mas podemos, a partir de Kishimoto (1994), compreender a possibilidade desta articulação. 

O jogo pode, então, ser denominado como jogo educativo e deve conter, concomitante-
mente, as funções lúdica (diversão, prazer, desprazer) e educativa (ensino de algum saber), 
podendo ser compreendido em dois sentidos:

Sentido amplo: como material ou situação que permite a livre exploração 

em recintos organizados pelo professor, visando ao desenvolvimento geral 

da criança e.

Sentido restrito: como material ou situação que exige ações orientadas 

com vistas à aquisição ou treino de conteúdos específicos ou de habilida-

des intelectuais. No segundo caso recebe, também, o nome de jogo didá-

tico (KISHIMOTO, 1994, p. 22).

Na educação infantil, são utilizados com freqüência jogos como de regras, de constru-
ção, os tradicionais e de faz de conta, como recurso pedagógico (KISHIMOTO, 1994, 
OLIVEIRA, 2001).  

Segundo Friedman (1996) os jogos tradicionais podem ser classificados em: fórmulas 
de escolha; jogos de perseguir, procurar e pegar; jogos de correr e pular; de atirar; de agi-
lidade, destreza e força; brincadeiras de roda (canções, jogos de bater palmas, parlendas, 
rimas e trava-línguas, jogos de cócegas); de adivinhar e pegas; de prendas; de representa-
ção; de faz-de conta; jogos com brinquedos construídos e jogos de salão (amor e salão).

Segundo Machado (2001, p.43), o jogo “utilizado como recurso pedagógico explicita o 
caráter de intencionalidade e premeditação (planejamento, acompanhamento e avaliação) 
do adulto, imprimindo marca de tarefa do trabalho”. 

 A intencionalidade e premeditação são compreendidas como características da ação 
educativa, que podem alterar a direção do jogo, mas não impedir a manutenção de suas 
características básicas. 

Andrade (2001, p. 79-80) apresenta um estudo1 que defende: a introdução do jogo em 
sala de aula como elemento pedagógico, desde que integrado ao processo pedagógico e com 
a preservação de suas funções lúdica e educativa; a integração dos brinquedos educativos 
na instrução escolar, desde que se respeitando que os jogos existem em si mesmos, que não 

1    Ferran, Mariet e Porcher (1979).
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foram feitos para a escola; as relações piscossociológicas que a criança mantêm nos jogos 
e que não se confundem com brinquedos e o privilegio do jogo em relação ao brinquedo. 

Entendemos que o brinquedo (objeto) pode ser suporte dos jogos, sendo uma impor-
tante ferramenta pedagógica, que “desperta a curiosidade, exercita a inteligência, permite 
a invenção e a imaginação e possibilita que a criança descubra, pouco a pouco, suas capa-
cidades de apreensão, o brinquedo propõe a criança um mundo do tamanho de sua com-
preensão” (ANDRADE, 2001 p. 81) e possibilita novas sensações, desafios e satisfação 
da curiosidade infantil, sendo um objeto capaz de ensinar e de tornar as crianças felizes 
ao mesmo tempo (MACHADO, 2001 p.44 e p. 45). Ele pode ser analisado segundo seu 
valor funcional, experimental, de estruturação e de relação (MICHELET, 1992). Segundo 
o sistema ESAR, ele pode ser categorizado em: de exercício (sensório motor e de mani-
pulação), simbólico (faz de conta, de papéis, de representação), de acoplagem (de constru-
ção, ordenação, montagem mecânica, montagem eletro-mecânica, eletrônica, científica e 
artística).  de regras simples (loto, dominó, jogo de seqüência, circuito, destreza, esportivo, 
estratégia elementar, sorte, elementar de pergunta e resposta, vocabulário, matemática, 
teatro) ou complexas (de reflexão, esportivo complexo, de estratégia complexa, de sorte, 
complexo de pergunta e resposta, de vocabulário complexo, de análise matemática, de aco-
plagem complexa, de representação complexa, de cena) (GARON, 1992, p. 177). 

Os brinquedos devem ser adequados aos interesses e às necessidades da criança. Neste 
sentido, autores como Maluf (2003), indica brinquedos para as diferentes faixas etárias: 0 
a 24 meses, 2 a 6 anos, dos 7 aos 12 e adolescência. 

Os jogos e os brinquedos podem auxiliar no diagnóstico do desenvolvimento dos alu-
nos, de suas idéias, valores, interesses e necessidade o grupo, do comportamento das crian-
ças, dos conflitos e problemas, a partir da observação, registro e análise do jogo espontâ-
neo. Mas eles também possibilitam a proposição de desafios, a partir da escolha de jogos 
dirigidos, que podem estimular o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, psicomotor, 
lingüístico e moral ou aprendizagens específicas (FRIEDMAN, 1996 p. 72). 

Entendemos que não apenas a direção do jogo, mas a sua elaboração e proposição 
sejam realizados pelo professor, em função de seus objetivos e dos conteúdos, visando 
favorecer aprendizagens.  

Segundo Kishimoto (1996),

 “ quando situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com 

vistas a estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educa-

tiva...” “Utilizar o jogo na educação infantil significa transportar para 
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campo do ensino –aprendizagem condições para maximizar a construção 

do conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da 

capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora” (p. 36-37).

O professor da educação infantil precisa observar as formas de pensar e aprender, o 
interesse e a sociabilidade de cada criança e propor situações estimulantes às crianças. Para 
favorecer a participação das crianças na brincadeira, o professor deve, entre outras ações: 
apresentar a brincadeira à criança, demonstrando interesse; explicar o desenvolvimento da 
brincadeira; introduzir maneiras novas de realizá-la; estimular a resolução de problemas; 
reduzir a dificuldade, quando as crianças estiverem desistindo; aumentar as dificuldades 
se a brincadeira for fácil demais e dar tempo para que a criança possa assimilar a atividade 
(MALUF, 2003, p.91-92).

O professor como mediador que favorece novas apropriações deve sistematizar e or-
ganizar condições no cotidiano escolar e utilizar estratégias deliberadamente organizadas 
para atingir seus objetivos (ROCHA, 2000, p. 45), o que requer reflexão critica e constante 
sobre sua prática e sobre suas concepções de educação, a escola e a sociedade e o domínio 
de conhecimentos pedagógicos e específicos. 

Neste sentido, ressaltamos a necessidade de formação do professor, que “estimule a 
perspectiva critico –reflexiva e forneça aos professores os meios de um pensamento au-
tônomo e facilite as dinâmicas de autoformação participada” (NOVOA, 1995, p. 25), que 
pode ser iniciada em cursos de graduação, mas deve ser mantida ao longo de sua atuação 
profissional do professor. 

Reconhecemos, a partir de Kramer (2006, p.799), que a formação de professores para 
o trabalho com crianças pequenas é uma “tarefa nova na história da escola brasileira e, por 
muitas vezes, desconhecida e até mesmo menos nobre”, sendo a que formação continuada, 
no âmbito das redes municipais “vem se dando por meio de atividades eventuais ou episó-
dicas que estão longe de garantir tempo e espaço para a qualificação necessária ao trabalho 
com as crianças” (p.806).

A formação continuada é necessária para que o profissional possa acompanhar “as mu-
danças dos conhecimentos, das técnicas e das convicções de trabalho e possa melhorar 
suas qualificações profissionais”.(NASCIMENTO, p. 1997, p. 69). Por meio dela, o pro-
fessor pode entender seu trabalho como tarefa intelectual e não téc nica ou instrumental; 
construir uma “prática intelectual critica relacionada com os problemas e experiências de 
vida diária”; compreender “as circunstâncias em que ocorre o ensino” e desenvolver “bases 
para a crítica e a transformação das práticas sociais que se constituem ao redor da escola” 
(CONTRERAS, 2002, p. 158).
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Atualmente, são reconhecidos como pilares da formação continuada: a própria escola; 
prática do professor, o saber docente e o trabalho coletivo. (CANDAU e MEDIANO 
1997). 

Entendemos que ações de formação devem possibilitar a clareza pelo professor sobre 
suas ações e intenções e a reconstrução das mesmas. 

A partir destes pressupostos, elaboramos e desenvolvemos a ação de formação conti-
nuada descrita a seguir. 

Desenvolvimento
O curso “Metodologia do ensino de ciências e educação ambiental na educação infan-

til” foi realizado em três dias, no mês de agosto de 2009 e contou com a participação de 
professores de 24 escolas, num total aproximado de 80 professores.  

Inicialmente, foi solicitado aos professores que respondessem a um questionário, com 
informações que possibilitassem a caracterização dos participantes e a identificação de 
“facilidades” e “dificuldades” na prática pedagógica. 

A oficina “Lúdico e o ensino de Ciências na educação infantil” teve por objetivos possi-
bilitar reflexões sobre a prática de ensino de Ciências e o reconhecimento de que é possível 
ampliá-la, a partir da utilização de jogos e brincadeiras. Ela foi organizada a partir de três 
princípios básicos: diálogo com e entre os educadores, relação entre elementos teóricos e 
prática pedagógica e trabalho coletivo. 

Inicialmente foi realizada uma exposição oral dialogada sobre os seguintes conceitos: 
Educação Infantil, Ensino de Ciências Naturais, Criança e Lúdico. Em relação ao ensi-
no de Ciências na Educação Infantil foram destacados como seus principais objetivos: a 
exploração do ambiente, o desenvolvimento da curiosidade pelo mundo social e natural, 
a formulação de perguntas, a imaginação de soluções, a manifestação de opinião, a busca 
de informações, a comparação de dados, o confronto de idéias, a leitura e interpretação 
de registros (desenhos, fotos), o estabelecimento de relações entre o modo de vida de 
seu grupo e de outros e de relações entre o meio ambiente e as formas de vida que ali se 
estabelecem. Com base nos Referenciais Nacionais para Educação Infantil, foi discutido 
que os conteúdos desenvolvidos deveriam ter relevância social e para a criança; possibilitar 
uma construção de visão integrada de mundo e ampliar do repertório de conhecimentos 
a respeito do mundo social e natural, destacando-se entre eles: a organização nos grupos 
e seu modo de ser, viver e trabalhar; os lugares e suas paisagens; os objetos e processos de 
transformação; os seres vivos e os fenômenos da natureza. 
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Foi solicitado que as professoras que indicassem, por escrito e em grupo, a partir de um 
rol de objetivos e conteúdos, os que estavam presentes em sua prática pedagógica.  Verifi-
camos que, de um modo geral, os objetivos e conteúdos indicados eram restritos. 

Foram abordadas, ainda, de forma dialogada, as principais características cognitivas, 
sociais e emocionais de crianças de 0- 2 anos e de 2 a 6 anos.   A atividade lúdica foi apre-
sentada como atividade principal da criança e caracterizada pelo caráter voluntário, prazer 
(desprazer), regras, processo, incerteza dos resultados, representação e tempo e espaço, 
sendo diferenciado jogo, brincadeira e brinquedo. Foram apresentadas algumas classifica-
ções dos jogos e brinquedos. Foi defendida a associação entre a atividade lúdica e educação 
escolar, em oposição à perspectiva reacionária, que não aceita esta associação e analisada 
as abordagens utilitarista (utilização das atividades lúdicas, sem considerar seus pressu-
postos teóricos) e essencialista (lúdico pelo lúdico, dissociado de objetivos instrucionais), 
propondo a perspectiva mediadora que compreende o lúdico como elemento catalisador 
da aprendizagem e reconhece sua relevância para o processo de socialização (relações so-
ciais, regras), cognitivo (abstração, significados, conteúdos, memória, análise, síntese), psi-
comotor, lingüístico e afetivo da criança.  Por fim, destacamos a intencionalidade da ação 
educativa e alguns elementos necessários para o desenvolvimento de brincadeiras pelo 
educador: sensibilidade, entusiasmo, determinação, conhecimento e competência.  Alguns 
exemplos de brinquedos e jogos com conteúdos de Ciências Naturais foram apresentados 
e analisados com os grupos de professoras. 

Durante a exposição dialogada, as professoras participaram com perguntas sobre o 
conteúdos e relatos de situações cotidianas, explicitando suas compreensões sobre o brin-
car e o ensino de Ciências. Verificou-se que é consensual o reconhecimento da relevância 
do brincar na educação infantil. No entanto, muitas vezes, ele limitava-se à necessidade de 
“deixar a criança brincar”, sem muita clareza do sentido desta atividade e da possibilidade 
de intervenção do professor. Ficou evidente que, de um modo geral, na prática pedagógica, 
os conteúdos de Ciências Naturais desenvolvidos são limitados, sendo comum o discurso 
de que eles não são alvo de objeto de ações específicas, mas estão presentes “nas atividades 
diárias” (de higiene pessoal e alimentação) e em situações que ocorrem espontaneamente 
(como o interesse das crianças em observar passarinhos). 

As professoras elaboraram, em grupos, atividades lúdicas, utilizando um roteiro prévio, 
indicando o título da atividade, o objetivo, os conteúdos, a turma, o no. de participantes, 
os materiais utilizados e desenvolvimento das atividades.  As propostas elaboradas estão 
apresentadas no quadro abaixo,
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TURMA TÍTULO OBIETIVO CONTEÚDO

TURMA I Cuidados pessoais (uma 
questão de cidadania),

Ensinar a criança a cuidar de seu 
corpo com orientação básica de 
auto-cuidado e higiene pessoal, 
garantindo assim, uma boa aparên-
cia e saúde.

Próprio corpo (Exploração 
de suas habilidades físicas, 
motoras e perspectivas).

Os animais esquisitos. Trabalhar os animais e suas dife-
renças.

Pequenos animais.

Jogo de percurso com 
pequenos animais.

Identificar o tipo de alimentação 
que alguns animais pequenos utili-
zam para a sua sobrevivência

Natureza e Sociedade (Seres 
vivos).

Seqüencia Lógica. Desenvolvimento dos seres vivos. Pequenos Animais e Plantas.

TURMA II Preservação da vida e 
do ambiente.

Desenvolver a conscientização e a 
preservação da vida e do ambiente 
para uma melhor qualidade de 
vida.

Preservação da vida e do 
ambiente.

Dois bonecos de pano 
(masculino e femini-
no).

Trabalhar a higiene e o corpo 
humano.

Próprio corpo (exploração 
de suas habilidades físicas, 
motoras e perceptivas).

Alimentação saudável. Reconhecer frutas e legumes. Atitudes relacionadas à 
saúde e ao bem estar.

Brincando de Jardi-
neira

Desenvolver o gosto e o conhe-
cimento do cuidar de plantas. 
Vivenciar e observar as fases de 
desenvolvimento das plantas e 
animais de jardim

Pequenos animais e Plantas.

Bola na água. Noções de peso e medida. Propriedades de objetos.

TURMA III Formando fiscais da 
natureza

Estabelecer algumas relações entre 
o meio ambiente e as formas de 
vida, valorizando sua importância 
para a preservação das espécies e 
para a qualidade de vida humana.

Manutenção e preservação 
do Meio Ambiente, Paisa-
gem local e
Preservação da vida e do 
ambiente.

Vamos separar? Classificação dos animais. Relações entre diferentes 
espécies de seres vivos.

TURMA IV Segurança na cidade Reconhecer a sinalização, prevenir 
acidentes, aprender regras de trânsito 
e respeitá-las.

Cuidado com o corpo e pre-
venção de acidentes.

Árvores frutíferas. Levar o aluno a conhecer as diferen-
tes árvores frutíferas.

Plantas.

Eu na fauna e flora. Estabelecer diferenças entre a fauna 
e flora.

Fauna e Flora

Conhecendo os ani-
mais do jardim.

Propor atividades nos quais as 
crianças tenham a possibilidade 
de conhecer animais e plantas de 
jardim.

Pequenos animais e plantas.

Onde esta o verde? Reconhecimento da paisagem ao 
nosso redor (escola).

Passagem local.

Quadro 1- Atividades elaboradas pelos grupos durante a oficina
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Pela análise das atividades, verificamos os objetivos mais indicados foram: conhecer e 
reconhecer e que os temas mais citados foram: seres vivos, animais, plantas, corpo humano 
e ambiente.  Em algumas atividades, a função lúdica não foi preservada. Por exemplo, em 
“Desenvolvimento”, um grupo descreveu: “Em roda, exposição do tema, avaliação de conheci-
mentos prévios, debate de idéias, escolha especifica do tema, apresentação das atividades a serem 
desenvolvidas, construção de materiais (cartazes) pelas crianças, atividades dirigidas explorando 
o corpo”.E outro “distribuir as figuras entre os alunos e pedir para irem até a lousa, onde deverá 
ser fixado em fanelógrafo com as divisões específicas (classificação) para que coloquem as figuras 
nos lugares correspondentes”. 

Consideramos a oficina realizada como uma estratégia de mobilização das professoras 
para o tema, como oportunidade de diálogo e de trocas entre as participantes e como 
possibilidade para repensar seus conhecimentos e práticas. elas. Não era esperado que elas 
fossem treinadas, capacitadas ou que esta breve ação gerasse aperfeiçoamento e ou altera-
ções na prática. 

Ao final de todas as oficinas foi realizada uma consulta, por escrito, aos educadores, 
sobre a temática de seu interesse para o prosseguimento das atividades de ação de forma-
ção.  Dos 82 educadores de 22 escolas que responderam ao questionamento, 12 indicaram 
a temática lúdico e o ensino de Ciências como primeira opção, 28 como segunda opção e 
por 42 como terceira opção.  Este resultado pode ser articulado ao discurso dos educadores 
de que já “utilizam o brincar” em sua prática e que já tiveram outras ações de formação 
voltadas para o tema lúdico. 

A partir das opções das educadoras foram selecionadas duas escolas para o desenvolvi-
mento da ação

A ação nas escolas

A ação de formação realizada nas escolas (A e B) tinha por objetivos possibilitar a dis-
cussão sobre o ensino de Ciências, o aprofundamento de conteúdos específicos do ensino 
de Ciências Naturais e a produção coletiva de brinquedos e jogos que favorecem os pro-
cessos de ensinar e de aprender Ciências.  Ela foi realizada em momentos diferenciados 
nas duas escolas, mas em ambas foi desenvolvida em encontros semanais em parte do 
período destinado ao horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC), conforme previa-
mente combinado com a coordenação e direção das escolas. 

Inicialmente foram identificados os principais temas desenvolvidos pelas educadoras: 
animais, corpo humano, alimentação saudável, natureza e meio ambiente. A partir deles 
foram identificados subtemas, conforme indicado no quadro abaixo. 
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Tema geral  Conteúdo

Animais
 

Sons, Organização social, Diferentes espécies, Preservação do meio ambiente 
Habitat, Cuidados, Tipos, Animais de estimação, domésticos, selvagens, no-
civos, peçonhentos e aquáticos, Principais características, Alimentação, Movi-
mento, Deslocamento (voam, nadam e andam), Como nascem, Produtos que 
fornecem e Utilidade.

Corpo 
humano

Partes / Membros, Funções, Sentido, Limitações, Cuidados e respeito ao 
próximo, Socialização, Boa alimentação, Importância do sono, Higiene pes-
soal (escovação, banho, cabelos, unhas, lavar as mãos cuidado com o corpo) e 
Movimentos e Sons.

Alimentação 
saudável

Cores, Textura, Sabores, Frutas diversas, Alimentos com casca e sem casca.
Tamanho e comparações, Importância da alimentação balanceada, Interação 
dos pais com alimentação saudável, Doce e salgado, Quente e frio e consis-
tência.

Natureza Importância da água, Ciclo da água, Clima (observação do tempo)– frio, ca-
lor, chuva e sol, Observação da natureza, Terra/areia, Partes da planta, Plantas 
do Brasil e Preservação de matas e florestas.

Meio 
ambiente

Espaço arborizado e Poluição de rios e ruas

Quadro 2- temas e subtemas para o ensino de Ciências

Os subtemas foram analisados com as professoras para que fossem indicados os de 
maior interesse, sendo que nas duas escolas foi selecionado tema geral: animais. Para este 
subtema foram selecionados os seguintes aspectos: selvagens, nocivos, peçonhentos, aquá-
ticos, sons, alimentação, movimento, deslocamento, nascimento, produtos que fornecem 
habitat e organizadas exposições orais pelas bolsistas, visando ampliar o conhecimento 
das professoras sobre os conteúdos e problematizar alguns conceitos existentes, como por 
exemplo, a visão utilitarista sobre os animais. As professoras participaram da exposição, 
relatando situações do cotidiano e indicando a dificuldade, muitas vezes, em responder às 
questões apresentadas pelas crianças, por limitações no conhecimento na área. Em função 
disto, algumas solicitaram a abordagem de questões muito específicas. 

Houve, ainda, durante os encontros breves discussões sobre os jogos e brinquedos como 
ferramentas pedagógicas e suas classificações. 

Ao longo dos encontros e em pequenos grupos, as professoras elaboraram jogos e ati-
vidades, a partir da discussão sobre conteúdos e dos objetivos de Ciências (explorar o 
ambiente (curiosidade e interesse), buscar informações, observar, estabelecer relações, for-
mular perguntas, comparar dados, resolver situações, confrontar idéias, imaginar soluções, 
formular conclusões, manifestar opinião, ler e interpretar registros e registrar informa-
ções), discutindo-se a pertinência e a possibilidade destes objetivos, em função das carac-
terísticas das crianças de 3 a 6 anos. 
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Para cada jogo foi estabelecido o título e o tipo de jogo e foram descritos, os conte-
údos e objetivos de Ciências, os materiais utilizados, o desenvolvimento da atividade, os 
objetivos e regras do jogo e o inicio, desenvolvimento e finalização do jogo, conforme 
exemplificado abaixo:

“Título de jogo: Caça ao tesouro dos produtos que os animais forne-
cem”.

Descrição: duas fileiras de caixas de papel com figuras de animais (bo-
vino, galinha, peixe). Produtos feitos com biscuit, como (couro, carne 
vermelha, penas, carne branca, pé de galinha, etc).

Tipo de jogos: Tradicional ( Jogos de perseguir, procurar e pegar).

Conteúdo: Produtos que fornecem.

Objetivos de ciências: Formular perguntas, Resolver situações, Imagi-
nar soluções, Manifestar opinião, Estabelecer relações, Comparar dados, 
Confrontar idéias e formular conclusões.

 Desenvolvimento da atividade: A professora poderá mostrar os pro-
dutos que os animais fornecem e explicar para que serve cada material, 
questionando as crianças sobre os animais que podem fornecer esses 
produtos. 

Objetivo e regras: O objetivo é que as crianças encontrem os produtos 
e coloquem nas caixas correspondentes aos animais que fornecem esses 
materiais. A professora poderá auxiliar as crianças na colocação dos pro-
dutos com dicas, mas não poderá dizer os nomes dos animais. Ganhará 
o jogo o grupo que colocar mais produtos nos seus locais corretos.

Início, desenvolvimento e finalização do jogo: A professora dividirá a 
sala em dois grupos explicará sobre como o jogo funcionará. As crianças 
serão levadas para fora da sala para que a professora esconda os produ-
tos. Ao entrarem a professora mostrará duas fileiras de caixas com as fi-
guras dos animais e mostrará a cada grupo as suas caixas. Quando todos 
os produtos forem encontrados e colocados em seus devidos lugares à 
professora acaba o jogo e passará a contar com os alunos corrigindo se 
houver produtos em caixas erradas.”“.

No quadro abaixo, estão apresentados os jogos elaborados pelas educadoras.
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Escola Título de jogo Tipo Conteúdo Objetivo de Ciências

A  “Boca Certa” Tradicional – jogo 
de atirar

Alimentação dos 
animais

Comparar dados, resolver 
situações e estabelecer 
relações.

Partes do Corpo Acoplagem –Re-
gras simples

Partes do Corpo dos 
animais

Observar e Resolver situ-
ações

Tapete do Ovo ou 
filhote.

Regras simples Como animais nascem Formular conclusões

Cada animal em 
seu local

Regras simples Animais de estimação, 
domésticos, selvagens e 
Habitat.

Estabelecer relações, 
Manifestar opinião, Ima-
ginar soluções e Formular 
conclusões.

Dominó dos ani-
mais domésticos e 
silvestres.

Regras simples Animais de estimação, 
domésticos, selvagens.

Imaginar soluções e formu-
lar conclusões.

Dominó dos 
animais nocivos e 
peçonhentos

Regras simples Animais nocivos e 
peçonhentos.   

Imaginar soluções e formu-
lar conclusões. 

Dado da preven-
ção de doenças

Regras simples Animais nocivos Manifestar opinião, Ima-
ginar soluções, formular 
conclusões.

Mico dos animais 
que transmitem 
doenças

Regras simples Animais nocivos Formular conclusões

Amarelinha de 
animais peço-
-nhentos e não 
peçonhentos

Tradicional Animais peçonhentos Manifestar opinião, Con-
frontar idéias e formular 
conclusões.

É ovo ou filhote? Tradicional (de 
adivinhar e pegas)

Como nascem animais Manifestar opinião, Con-
frontar idéias e formular 
conclusões. 

Pega-pega da Ba-
leia e da sardinha

Tradicional Animais aquáticos, 
diferentes espécies, 
alimentação. 

Estabelecer relações, For-
mular conclusões.

“Adivinhe os 
Ovos”

Regras simples Diferentes espécies 
de animais. Principais 
características dos 
animais.Como nascem 
os animais

Observar, Estabelecer rela-
ções, Formular conclusões.

Jogo das Más-
caras

 Tradicional 
(Brincadeira de 
roda)

Principais característi-
cas dos animais e como 
nascem os animais

Observar, Manifestar opi-
nião, Confrontar idéias.

Montando os ani-
mais perigo-so e 
que trans-mitem 
doenças

Tradicional (de 
adivinhar e pegas)

Animais nocivos, peço-
nhentos.

Manifestar opinião, Con-
frontar idéias e formular 
conclusões.

Cubo dos 
Sentidos

Regras simples Principais característi-
cas do Corpo de ani-
mais – Revestimento

Observar e estabelecer 
relações
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B Caça ao tesouro 
dos produtos 
que os animais 
fornecem.

Tradicional (Per-
seguir, procurar e 
pegar).

Produtos que fornecem Formular perguntas, Re-
solver situações, Imaginar 
soluções, Manifestar opi-
nião, Estabelecer relações, 
Comparar dados, Con-
frontar idéias e formular 
conclusões.

Quebra cabeça de 
animais gigantes.

Acoplagem. Animais domésticos e 
selvagens.

Observar, resolver situações.

Vivo ou morto 
dos animais ter-
-restres, aquaticos 
e que voam.

Tradicional Deslocamento (voam, 
nadam e andam).

Manifestar opinião e for-
mular conclusões.

Painel de ani-
mais aquáticos e 
terrestres

Acoplagem Animais aquáticos e 
terrestres

Formular perguntas, ima-
ginar soluções, manifestar 
opinião, formular conclu-
sões.

Imitando o 
movimento dos 
animais

Simbólico Movimento dos ani-
mais

Formular perguntas, ima-
ginar soluções, manifestar 
opinião, formular conclu-
sões.

Mão na cumbuca. Regras simples Animais peçonhentos Formular perguntas, ima-
ginar soluções, manifestar 
opinião, formular conclu-
sões.

Alimentando os 
animais.

Regras simples. Alimentação Formular perguntas, ima-
ginar soluções, manifestar 
opinião, formular conclu-
sões.

Quadrados dos 
sons

Tradicional agili-
dade

Sons dos animais Manifestar opinião, formu-
lar conclusões.

Percorrendo meu 
ambiente

Simbólico Deslocamento dos 
animais

Não indicado

Em meu am-
biente

Acoplagem Habitat dos animais

Doméstico!
Selvagem! 

Tradicional (adap-
tação de duro ou 
mole)

Animais domésticos e 
selvagens

Quem sou eu Tradicional (adap-
tação de pega-
-pega)

Animais peçonhentos e 
nocivos

Construindo 
modelos

Simbólico Animais peçonhentos e 
nocivos

Qual é sua casa Regras simples Habitat
Quem é o forne-
cedor

Regras simples Produtos fornecidos e 
derivados dos animais

Bingo Tradicional Produtos fornecidos e 
derivados dos animais

   Quadro 3- Jogos elaborados pelas educadoras participantes
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A maior parte dos jogos elaborados foi classificada como tradicionais e como de regras 
simples, sendo que nestas categorias abrangem uma diversidade de propostas.    Também 
foram propostos jogos de acoplagem (encaixe) e simbólicos (dramatização e imitação). 

Em relação aos objetivos de Ciências, a formulação de conclusões e a manifestação de 
opiniões foram priorizadas, como é possível verificar no quadro abaixo:

Objetivos do ensino de Ciências  No. De citações
Comparar dados 1
Resolver situações 4
Estabelecer relações 6
Confrontar idéias 5
Observar 5
Formular conclusões 18
Manifestar opinião 13
Formular perguntas 5
Observar 3

Quadro 4- Objetivos do ensino de Ciências

Constatamos que na maior parte das propostas, o jogo era desenvolvido após a inter-
venção da professora, que “explicará sobre cada animal às crianças, mostrando cada parte 
do animal”, “mostrará aos alunos os ambientes aquáticos e terrestres presentes no painel” 
ou ainda “fará uma apresentação dos animais e dirá do que eles se alimentam”.

Os jogos elaborados pelas professoras da escola A foram confeccionados pelas bolsistas 
e apresentados aos professores. Em função de compromissos da escola e da impossibili-
dade de continuação dos encontros semanais, eles não foram utilizados pelas professoras. 
Os jogos elaborados pelas professoras da escola B foram confeccionados, mas não foram 
apresentados às professoras em função do término do semestre. No ano de 2010, o contato 
com a escola foi retomado, mas como a proposta de ensino do município sofreu alterações, 
a direção solicitou que as atividades com as professoras sejam retomadas futuramente. 

Considerações Finais
O ensino das Ciências Naturais desde os anos iniciais da escolarização reveste-se de 

destacada importância, já que ele se aproxima das Ciências Sociais (ao envolver problemá-
ticas sociais); está impregnado de valores humanos, de sentido ético e estético e possibilita 
o domínio e a utilização de linguagens científicas e de formas de pensar científicas (ME-
NEZES, 2000, p. 50-51).

No texto intitulado “Por que os alunos não aprendem a ciência que lhes é ensinada”, 
Pozo e Crespo (2009) apresentam uma série de argumentos que nos permitem refletir 
sobre esse complexo questionamento. 
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A partir da experiência realizada, pode-se perguntar: Por que os professores de educa-
ção infantil não ensinam a ciência que os alunos podem aprender? 

O fortalecimento do ensino de Ciências Naturais na Educação Infantil passa pelo re-
conhecimento da capacidade de apropriação das crianças e da necessidade de ampliar suas 
elaborações e de favorecer novas sistematizações, que, por sua vez, requer reflexão pelo 
professor e revisão de concepções, objetivos, conteúdos e estratégias relativas ao ensino de 
Ciências.

As estratégias e recursos lúdicos podem ser incorporados ao ensino de Ciências na 
educação Infantil como ferramentas pedagógicas. Embora, esta incorporação possa ser 
favorecida pelo reconhecimento, pelo menos no nível do discurso teórico e das professoras, 
da relação entre lúdico e educação infantil, verificou-se que ela não é simples, pois envolve 
o domínio de conteúdos sobre aprendizagem e desenvolvimento infantil, sobre caracterís-
ticas dos jogos e brincadeiras e domínio dos de conteúdos específicos. 

Frente a essa complexidade, reforça-se a necessidade de ações de formação continuada, 
nas quais os professores possam entrar em contatos com novos conhecimentos, reconhe-
cendo-se como sujeitos coletivos, capazes de reorganizar suas ações.    

Na análise da experiência vivenciada, identificamos o importante papel estabelecido 
pela mediação, realizada pelo docente responsável pelo projeto, pelos bolsistas e pelas pró-
prias professoras, já que não nos apropriamos de novos conhecimentos sozinhos, sem 
interlocução, mas sim no diálogo. Aprendemos com e pelos outros.  

Reconhecemos que a partir da prática docente, os professores elaboraram um conjunto 
de saberes e que este deve ser considerado e valorizado nas ações de formação continuada, 
como eixo para a sua reelaboração. 

No caso, da articulação entre lúdico e ensino, ficou evidenciada a necessidade da reela-
boração de saberes e a exigência de ações de formação continuada que não sejam pontuais. 

Inúmeras críticas aos processos de formação continuada foram indicadas por diferentes 
estudos, que denunciaram a pouca ou nenhuma articulação entre a proposta e a realidade/
prática dos professores, o caráter esporádico das ações, a concepção de formação como 
uma mudança rápida de comportamento. 

Em nossa experiência, constatamos que atitudes freqüentemente observadas em pro-
fessores como “refúgio no impossível” e “desconforto de aprender” e compreensões de que 
“a prática não resolve problemas” e que “aprender ameaça a identidade” (MELO, 2001 
p.34 35) podem ser superadas no desenvolvimento de um trabalho contínuo de formação, 
coletivo, mediado, no qual os professores olhem para sua ação e a superem, com estratégias 
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e recursos elaborados e organizados pelo grupo, ou seja, uma proposta na qual os profes-
sores possam pensar, falar e fazer coletivamente. 
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Resumo: O projeto tem por objetivo promover a formação em serviço de profes-
sores da Educação Infantil por meio da elaboração, desenvolvimento e 
avaliação de projetos permeados pela metodologia cientifica. A pesquisa 
e a intervenção educativa foram realizadas em três escolas que atendem 
crianças de 2 a 5 anos. Neste artigo destacamos o trabalho com as do-
centes e a diretora do Centro de Educação Infantil “Luiza de Campos 
Avellar Pires”. No trabalho, buscamos fomentar a construção de mate-
riais ou espaços que propiciam o contato das crianças com fenômenos 
da natureza, a promoção de visitas a espaços naturais e construídos do 
entorno da escola e a realização de exposições dos trabalhos e atividades 
desenvolvidas pelas crianças. Os dados obtidos identificam o desenvol-
vimento do trabalho de formação das professoras e as atividades inicia-
das pelo projeto tiveram continuidade, mesmo quando do término da 
parceria entre a Universidade e a escola. 

Palavras-chave: Metodologia científica; Educação Infantil; Formação continuada; Alfa-
betização Científica; Temas socioambientais.

Introdução
A educação ambiental, assunto constante atualmente no cotidiano da sociedade huma-

na, visa a compreensão do mundo e de suas transformações, para assim servir de base para 
intervenções conscientes e transformadoras. Sua importância é irrefutável e, nos últimos 
anos, vem se articulando com a temática social, sendo comumente denominada educação 
socioambiental, pois considera que estas áreas afins não podem ser estudadas de forma 
isolada. Por sua magnitude, a temática socioambiental é abordada desde as séries iniciais 
do Ensino Fundamental e, mais recentemente, é introduzida no Ensino Infantil, como 
parte do processo chamado de alfabetização científica.
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A alfabetização científica está colocada como uma linha emergente na didática das 
ciências, que comporta um conhecimento dos fazeres cotidianos da ciência, da linguagem 
científica e da decodificação das crenças aderidas a ela (AGUILAR, 1999). 

A ciência é uma forma do conhecimento do mundo e surgiu da necessidade humana 
de sobrevivência e de transcendência (curiosidade). Pode ser considerada como uma lin-
guagem construída pela humanidade para explicar o mundo. Entender a ciência facilita e 
contribui para controlar e prever as transformações da natureza. Assim, teremos condições 
de fazer com que essas transformações sejam propostas, para que conduzam a uma melhor 
qualidade de vida (CHASSOT, 2003). 

A alfabetização cientifica é definida por Chassot (2003, p. 19), como “o conjunto de 
conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde 
vivem”. Ele diz ainda que seria desejável que os alfabetizados cientificamente pudessem 
ler o mundo por meio dos diferentes conhecimentos produzidos e entendessem as neces-
sidades de transformá-lo em algo melhor. 

A transformação das práticas pedagógicas no ambiente escolar, no sentido de serem 
reflexivas, é ainda um processo que desafia a grande maioria dos professores. Como já 
foi apontado por Guerra (2004), entre outros autores. O modelo tradicional de ensino 
de transmissão de conteúdos ainda é muito forte e, certamente, mais profundamente in-
serido no ideário e nas atividades pedagógicas dos professores que se debruçam sobre a 
educação ambiental. Com isso, transformar a teoria e os discursos em ações pedagógicas 
crítico-reflexivas ainda é um grande obstáculo. Portanto, novas propostas para o ensino e 
para ações de formação continuada precisam ser formuladas e apresentadas a partir das 
características e necessidades existentes.

O projeto “Alfabetização Científica de temas socioambientais” é um dos componentes 
do projeto “Ciranda Pedagógica”, coordenado pelas professoras Marília Freitas de Cam-
pos Tozoni Reis, Luciana Maria Lunardi Campos e Maria de Lourdes Spazziani, do 
Departamento de Educação do Instituto de Biociências de Botucatu. Ele teve início, em 
2008, com um levantamento das escolas públicas de Ciclo I do Ensino Fundamental do 
município de Botucatu interessadas em desenvolver trabalhos com a temática socioam-
biental. Porém, dificuldades para a execução do projeto advieram do convênio firmado 
entre Secretaria de Municipal de Educação e outra entidade, que assumiu o ensino de 
ciências na etapa 1 do ensino fundamental. Este fato obrigou-nos a direcionar o projeto 
para o ensino infantil.

Assim, após cadastro, foi oferecido um curso “Metodologias para o ensino de ciências e 
educação ambiental” aos docentes das escolas de Educação Infantil da cidade de Botucatu, 
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interessados em participar de trabalhos que seriam desenvolvidos pela equipe do projeto. 
A partir de então, cada subprojeto selecionou três escolas, de acordo com a linha de tra-
balho escolhida pelos docentes e levando-se em conta as possibilidades das temáticas de 
cada projeto. Dessa forma, o projeto “Alfabetização Científica de temas socioambientais” 
redirecionou-se para o público da Educação Infantil e foi intitulado “Viva a Ciência”, 
adequando-se à necessidade e interesse das escolas selecionadas. 

Dessa forma, o objetivo do estudo foi promover a formação em serviço de professores 
da Educação Infantil por meio da elaboração, desenvolvimento e avaliação de projetos 
permeados pela metodologia cientifica.

O método científico, quando se pensa no universo da criança nas primeiras etapas da 
escolarização, está focado em incrementar a curiosidade natural das crianças de forma a 
propiciar o desenvolvimento dos sentidos em contato com os fenômenos do mundo natu-
ral e cultural. A busca pelas explicações e verbalizações do que ocorre no entorno do bebê 
humano pode e precisa ser incentivada nas escolas e creches, em especial como leitura 
inicial advinda das ciências naturais. As respostas podem ser diferentes de simplesmente 
correta ou errada. Alguns trechos do Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil – RCNEI ilustram essa idéia, a partir de como as crianças constroem o conheci-
mento, e podem nos fazer compreender melhor o emprego da metodologia para este tipo 
de compreensão sobre o mundo:

À medida que crescem, (as crianças) se deparam com fenômenos, fatos e 

objetos do mundo; perguntam, reúnem informações, organizam explica-

ções e arriscam respostas; ocorrem mudanças fundamentais no seu modo 

de conceber a natureza e a cultura. O mundo onde as crianças vivem se 

constitui em um conjunto de fenômenos naturais e sociais indissociáveis 

diante do qual elas se mostram curiosas e investigativas. Desde muito 

pequenas, pela interação com o meio natural e social no qual vivem, 

as crianças aprendem sobre o mundo, fazendo perguntas e procurando 

respostas às suas indagações e questões. Como integrantes de grupos socio-

culturais singulares, vivenciam experiências e interagem num contexto 

de conceitos, valores, idéias, objetos e representações sobre os mais diversos 

temas a que têm acesso na vida cotidiana, construindo um conjunto de 

conhecimentos sobre o mundo que as cerca. (BRASIL, 1998, p.163)
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Assim, as questões presentes no cotidiano e os problemas relacionados à realidade, 
observáveis pela experiência imediata ou conhecidos pela mediação de relatos orais, livros, 
jornais, revistas, televisão, rádio, fotografias, filmes etc., são excelentes oportunidades para 
a construção desse conhecimento. (BRASIL, 1998)

Muitas relações só se tornam evidentes na medida em que novos fatos são conhecidos, 
permitindo que novas ideias surjam. Por meio de algumas perguntas e da colocação de 
algumas dúvidas pelo professor, as crianças poderão aprender a observar seu entorno de 
forma mais intencional e a descrever os elementos que o caracteriza, percebendo múltiplas 
relações que se estabelecem e que podem, igualmente, ser estabelecidas com outros lugares 
e tempos. 

A observação e a exploração do meio constituem-se duas das principais possibilidades 
de aprendizagem das crianças desta faixa etária. É dessa forma que poderão, gradualmen-
te, construir as primeiras noções a respeito das pessoas, do seu grupo social e das relações 
humanas. “A interação com adultos e crianças de diferentes idades, as brincadeiras nas suas 
mais diferentes formas, a exploração do espaço, o contato com a natureza, se constituem 
em experiências necessárias para o desenvolvimento e aprendizagem infantis”. (Idem, 
1998, p.178)

O trabalho com os fenômenos naturais também é uma excelente oportunidade para 
a aprendizagem de alguns procedimentos, como a observação, a comparação e o registro, 
entre outros. Assim, no processo de construção do conhecimento, as crianças utilizam 
diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem ideias e hipóteses ori-
ginais sobre aquilo que buscam desvendar. O conhecimento não se constitui em cópia da 
realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e resignificação. 
(VIGOTSKI, 2000)

A pesquisa e a intervenção educativa foram realizadas em três escolas que atendem 
crianças de 2 a 5 anos. Neste artigo apresentamos os dados obtidos e analisados na EMEI 
Luiza de Campos Avelar.

Ciência e criança no conhecimento do mundo

Nos Referenciais Curriculares para a Educação Infantil – RCNEI – Conhecimento 
do Mundo (BRASIL, 1998, v.3), é proposto o trabalho para promover nas crianças dife-
rentes linguagens e relações com os objetos e fenômenos do mundo físico e social. O eixo 
natureza e sociedade envolvem temas sobre pequenos animais, comumente perceptivos 
pelas crianças desde a tenra idade, como vivências e modos de vida integrada ao contexto 
natural existente.
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Na primeira fase da criança (0 -1 ano) o conhecimento do mundo é realizado pelo con-
tato direto com os elementos e fenômenos do contexto físico e social existente. Portanto, 
viabilizar esta exploração dos sentidos (especialmente visão e tato) que estão se constituin-
do faz parte dos modos de conhecimento do mundo que marcarão o sentido e significado 
que atribuirá no futuro, fruto da qualidade das experiências propiciadas.

Na segunda fase (2-3 anos) a linguagem e a interação com outras pessoas favorecem a 
ampliação do conhecimento do mundo por meio das representações e significados media-
dos socialmente.

Aos 4 e 5 anos, a criança já adquiriu capacidade de desenvolver e sistematizar os co-
nhecimentos. Constrói e reconstrói noções que favorecem mudanças no seu modo de 
compreender o mundo, permitindo que ocorra um processo de confrontação entre suas hi-
póteses e explicações com os conhecimentos culturalmente difundidos nas interações com 
os outros, com os objetos e fenômenos e por intermédio da atividade interna e individual.

Com este panorama, as atividades desenvolvidas tiveram o objetivo de promover a 
formação das professoras para temas socioambientais. A formação das mesmas foi o foco 
do projeto, buscando promover a autonomia da atuação docente em trabalhos posteriores 
baseados na metodologia científica, atentos às questões socioambientais mais importantes 
do entorno e de caráter transformador.

Contexto e Procedimentos do Projeto
O projeto conservação e recuperação do Ribeirão Lavapés foi realizado no “Centro de 

Educação Infantil (CEI) Luiza de Campos Avellar Pires”. Esta escola fica às margens do 
Ribeirão Lavapés em Botucatu, conforme as Figuras 1 a 6, e é um dos bairros mais antigos 
do município.

  

3
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Figuras de 1 a 6 – Instalações do “Centro de Educação Infantil (CEI) Professora Luiza de Campos Avellar Pires”. (1) 
Salas de aula; (2) Lavanderia; (3 – 6) Área de lazer.

Neste projeto, foram atendidas 70 crianças, que freqüentavam a Etapa II do Ensino 
Infantil (4 e 5 anos de idade), divididas em três turmas, cujas professoras responsáveis 
eram Cibele Cristina Borgatto Ceranto e Erlem Cristina Aparecida Zonta, do período da 
tarde, e Maria Cecília Mazza Pavan, do período da manhã. As outras etapas da Educa-
ção Infantil participaram de algumas atividades propostas, pois possuíam outros projetos 
como prioridade.

Para a execução do projeto, buscou-se aplicar a metodologia científica de pesquisa. Em 
cada uma das fases da proposta foram construídas, coletivamente com as professoras e a 
diretora, as atividades que seriam desenvolvidas com os alunos.

Resultados e Análises do Projeto na Escola

A elaboração do projeto

A partir de setembro iniciou-se o trabalho com a escola, com participações nas reuniões 
dos Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), nos quais foram diagnosticadas 
as questões sócio-ambientais mais relevantes a serem trabalhadas na localidade. Com isso, 
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foi-se decidido dar continuidade ao trabalho com a recuperação e preservação das mar-
gens do Ribeirão Lavapés, localizado ao lado da escola. A escolha por este tema deveu-se, 
principalmente, ao histórico recente de projetos desenvolvidos em parceria com a referida 
escola, principalmente a partir de 2005. Segundo a diretora, Rosana Aparecida Garcia 
Braga, em 2006 foi solicitada ajuda da Secretaria do Meio Ambiente de Botucatu, mas 
não foram solucionados os problemas: esgoto a céu aberto, ausência de mata ciliar, depo-
sição irregular de materiais de construção nas margens e despejo de lixo. Porém, em 2007, 
em uma parceria com as Secretarias do Meio Ambiente e de Obras, ONG Geografia 
Ao Vivo, SABESP e Polícia Ambiental, foi possível iniciar a recuperação da área, com o 
plantio de mudas de árvores, retirada do entulho irregularmente depositado e construção 
de uma praça para a comunidade. A partir de 2008, entretanto, o local voltou a ser alvo da 
deposição de materiais de construção pela madeireira situada nas proximidades e, frente 
à ineficiência do diálogo com os proprietários, o pedido de desocupação das margens se 
encontra na Justiça. 

Selecionado o tema que teve foco no plantio das margens do Ribeirão Lavapés, discu-
timos as necessidades das docentes em relação ao desenvolvimento de conteúdos e ativi-
dades relacionados ao tema central e a apropriação da metodologia científica (Quadro 1). 

Fase do processo de metodologia 
científica

Conteúdos/atividades propostas

Observação Visitas à área do entorno da escola.

Contato direto
Identificar e perceber as características 

de cada planta, do solo, dos odores e estar 
atento a sons e movimentos no local.

Identificação de fatos e fenômenos
Identificação das plantas existentes no 

local e “adoção” da planta.

Registro e relato dos acontecimentos
Representação lúdica do desenvolvimento 

da planta “adotada” e confecção de uma 
maquete da área.

Elaboração de hipóteses
Analisar as variáveis que estão envolvidas 
no desenvolvimento das plantas do entor-

no do Ribeirão Lavapés.

Previsão e comprovação de resultados
Estudo da flor ou fruto da planta e confec-

ção da “árvore dos sonhos”.

Quadro 1. Etapas da metodologia científica para cada conteúdo/atividade
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O desenvolvimento do projeto

A primeira atividade do trabalho deu-se com a identificação das mudas de espécies 
arbóreas e arbustivas já existentes no local e confecção de um mapa referencial simples. Na 
área de estudo, foram encontrados 56 espécimes de 26 espécies diferentes: Acerola, Amo-
ra, Araçá, Aroeira-pimenteira, Cedro, Cróton, Flamboyant, Goiaba, Guaiabira, Ipê-ama-
relo, Ipê-branco, Ipê-roxo, Jacarandá paulista, Jambolão, Leucena, Malvavisco, Paineira, 
Pata-de-vaca, Pingo de ouro, Pitangueira, Primavera, Quaresmeira, Sangra d’água, Santa 
Bárbara e Uva japonesa. Para a realização do trabalho, porém, foram introduzidos mais 
24 indivíduos de espécies arbóreas frutíferas doadas pela Secretaria do Meio Ambiente de 
Botucatu a pedido da diretora da escola. Nesta fase, houve um contato com a Secretaria de 
Obras de Botucatu para a retirada dos materiais de construção que ainda se encontravam 
no local, mas o impasse com a empresa que funciona no local não foi resolvido. Assim, 
houve a necessidade de se iniciar um processo judicial, fato que dificultou o desenrolar do 
projeto, pois não eram permitidas grandes alterações na área.

Nas etapas de observação e contato direto, as professoras foram orientadas a visitar a 
área do entorno da escola com os alunos (Figuras 7 – 9), em especial a margem esquerda 
do Ribeirão Lavapés (Figuras 10 – 11), mais próxima à escola, para que as crianças pu-
dessem conhecer algumas características básicas das árvores que haviam sido plantadas 
anteriormente, como textura da casca e das folhas, além do contato direto com o solo e 
com eventuais animais que frequentam o local. 

Após este primeiro contato, foi sugerido que cada criança ficasse responsável por uma 
das mudas e que acompanhasse seu crescimento ao longo do período de aulas, sendo que 
este processo ficou conhecido como “adoção da planta” (Figura 12). “Adotar” uma planta 
significa que a criança seria “responsável” pelo bom desenvolvimento da planta, e para 
isso, deveria registrar, mensalmente ou bimestralmente, a evolução da árvore ou arbusto, 
através de um desenho ou confecção de uma maquete. O registro permite a análise e a 
elaboração de hipóteses acerca das variantes envolvidas no crescimento da planta, como 
a qualidade do solo, disponibilidade de água, quantidade de serrapilheira e outros fatores. 
Neste caso, foi escolhida a confecção da maquete. Assim, cada criança buscou representar, 
de maneira livre ou com a orientação da professora, uma representação de sua árvore ou 
arbusto com a utilização de materiais reutilizados ou que haviam sobrado de atividades 
anteriores (Figuras 13 – 16). Paralelamente, foi construída uma estrutura que serviria de 
base para a maquete, confeccionada com materiais reaproveitados que haviam sido doados 
à escola (Figuras 17 e 18). Além disso, no processo de adoção da planta, seriam confeccio-
nadas placas de identificação, nas quais constariam o nome popular do vegetal e a criança 
responsável por ela. 
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A fase de comprovação dos resultados foi contemplada com a confecção de “Árvores 
dos Sonhos”. Nesta atividade, propõe-se que as crianças escrevam sonhos que possuem 
para sua vida e os depositem nos galhos de uma árvore de natal, a qual foi construída com 
a utilização de galhos de árvores mortas e recebeu enfeites feitos com materiais reaprovei-
tados. No projeto, os alunos foram instruídos a escrever três sonhos: um pessoal, um para 
sua comunidade e um para o planeta todo – neste momento os dados mostraram indícios 
do trabalho desenvolvido, pois grande parte das crianças se referiu à temáticas socioam-
bientais, principalmente nas esferas comunitária e mundial.

Por fim, foram previstas atividades de longa duração, que não poderiam ser contem-
pladas no período do projeto, como o estudo da floração e frutificação de cada árvore, mas 
que, mesmo assim, receberam atenção e foram planejadas com as professoras para serem 
executadas no ano subsequente. 
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Figuras de 7 a 18 – Atividades desenvolvidas pelo projeto. 

(7 – 9) Visita orientada às margens do Ribeirão Lavapés com os alunos; 
(10 – 11) Margem esquerda do Ribeirão Lavapés; 

(12) “Adoção de uma árvore”; 
(13 – 16) Confecção da planta adotada para a maquete com a utilização de sobras de materiais e objetos reutilizados; 

(17 – 18) Confecção da maquete.

Avaliação do projeto

O projeto foi bem avaliado pelas professoras envolvidas, com algumas sugestões que 
devem ser consideradas quando da continuidade do projeto. As maiores dificuldades, se-
gundo a diretora e as professoras da escola, foram:
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- Período de tempo relativamente curto para desenvolver as atividades propostas;

- Crime ambiental cometido pelos proprietários da empresa que está sediada nas mar-
gens        do ribeirão;

- Excesso de atividades para as professoras nos últimos meses do período letivo.

Como pontos positivos apontaram:

- Participação constante e efetiva das crianças nas atividades propostas;

- Envolvimento da comunidade escolar com a comunidade do entorno;

- Identificação das mudas de espécies arbóreas e arbustivas existentes na margem do 
ribeirão.

A avaliação completa das professoras é disponibilizada no quadro a seguir:

Professora Resumo da avaliação

1

Como pontos positivos tivemos a constante participação das crianças 
no projeto. Como pontos negativos acredito que um projeto como esse 
deveria ter começado no início do ano. Algumas atividades ficaram 
pendentes devido ao tempo. A sugestão seria iniciar as atividades do 
projeto no início das aulas. O estagiário que acompanhou o desenvol-
vimento do projeto é muito aplicado e tem bastante disposição. Apenas 
precisaria de um tempo maior para concluir as atividades.

2
Muito bom, um projeto que envolveu alunos, professores, funcionários 
e a comunidade. O único problema foi o tempo, muito curto, deveria 
começar no começo do ano.

3 O projeto foi muito bom, despertou o interesse e consciência das crian-
ças, mas deveria ter seu início no 1° semestre do ano.

4

O projeto veio a calhar com um dos projetos desenvolvidos na escola, 
e por isso as crianças gostaram muito e participaram ativamente das 
atividades. Mas deveria ser praticado no início do 1° semestre e não no 
2° como aconteceu neste ano.

5

Pontos positivos: parceria com a UNESP em projetos voltados ao meio 
ambiente.
Pontos negativos: o projeto deveria iniciar no começo do ano, para ser 
bem trabalhado.
Resultados alcançados: na parte a que cabia a etapa I, com conceitos 
foram trabalhados com os alunos; porém, o tempo foi insuficiente.
Sugestões: iniciar o projeto no começo do ano, início das aulas.
Monitor do projeto (André): pelo pouco contato que tivemos, ele mos-
trou-se uma pessoa responsável e que tem vontade de fazer várias ati-
vidades.
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6

Pontos positivos: cada aluno irá plantar uma árvore, que será colocado 
o seu nome e ele ficará responsável por sua árvore plantada, seu obje-
tivo será acompanhar o desenvolvimento da sua árvore. Identificação 
de cada muda. Mensalmente o aluno representa como sua árvore está, 
através de um desenho. Confecção de um mapa da área do replantio 
pelos professores.
Pontos negativos: com as festas de final de ano, natal, formatura, pas-
seios, tudo isso ainda não totalmente concluído.

7

Positivo: apoio da UNESP.
Negativo: pouco tempo.
Resultado: envolvimento dos pais.
Sugestões e críticas: desenvolver o projeto com as questões ambientais 
durante o ano letivo todo.

8
Foi muito positivo realizar um trabalho com apoio da UNESP, embora 
o tempo tenha sido curto. O envolvimento dos pais foi muito provei-
toso, pois foi um momento embora pequeno, de expressar sentimentos.

9

Desde o início do ano de 2009, as turmas da Etapa II vêm desenvol-
vendo o projeto Ribeirão Lavapés. Este ano, a partir do 2° semestre 
letivo, pudemos contar com a valiosa colaboração de um estagiário de 
Biologia da UNESP, através do projeto “Viva a Ciência”.
Pontos positivos: a ótima interação entre o estagiário André e os alunos, 
usando uma linguagem adequada ao nível de escolaridades destes; a 
identificação e nomeação correta das plantas “adotadas” pelos alunos; o 
grande interesse e participação de todos durante as atividades relativas 
ao projeto, tanto em sala de aula como no local – margens do Ribeirão 
Lavapés; a integração dos conteúdos dos dois projetos e o conseqüente 
enriquecimento do conhecimento ministrado aos alunos.
Pontos negativos: como teve início somente em meados do 2° semestre, 
o desenvolvimento integral do projeto ficou prejudicado nos aspectos – 
elaboração de hipóteses e previsão e comprovação de resultados.
Resultados alcançados: um mapa do local foi confeccionado pelo esta-
giário André, com a presença dos alunos, que escolheram as plantas que 
“adotaram” enquanto esse fazia-lhes a identificação das mesmas. Em 
sala de aula, os alunos confeccionaram as “suas plantas” usando mate-
riais recicláveis, como papéis diversos e palitos de madeira. Como neste 
período choveu várias vezes durante as semanas em que se desenvolveu 
o projeto, foi explicado aos alunos o porquê de não ser necessária a 
rega das plantas (nos dias em que ela não ocorreu). No local e próximo 
a este, foi feito o recolhimento de lixo descartado pelos transeuntes 
(papéis diversos, pedaços de plástico e embalagens diversas), tanto pró-
ximo às plantas, como também em calçadas, sarjetas e bueiros (grades). 
No próximo ano, este projeto poderá ser desenvolvido desde o início 
do ano letivo, mesmo que seja com uma nova turma, para que tenham 
a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento das plantas durante 
as 4 estações do ano e observar suas alterações.
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10
O projeto foi muito bom, as atividades propostas foram criativas e des-
pertaram o interesse e a curiosidade das crianças, que participaram com 
entusiasmo, porém, deveria ter início no 1° semestre.

11

Foi um projeto rico de informações, despertando o interesse dos alunos. 
Mas devido ao pouco tempo para o seu desenvolvimento, não pudemos 
atingir todos os objetivos propostos.
Para o próximo ano, deveremos começar com antecedência.

Conclusões
Assim, conclui-se que a formação continuada das professoras desenvolvida pelo projeto 

foi bem recebida e os dados mostraram resultados interessantes para a educação socioam-
biental no contexto da educação infantil, especialmente utilizando as etapas da metodolo-
gia cientifica. Porém, algumas mudanças em projetos nesta linha programática podem ser 
sugeridas, a começar pela mudança no início das atividades junto à escola (desde o começo 
do ano, ao invés de somente no segundo semestre) e alteração no período de duração do 
projeto (ano letivo completo, ao invés de cinco meses). Por estas questões, não foi possível 
a confecção completa da maquete e das placas de identificação das árvores e arbustos.
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Ciranda Pedagógica: Estudo do Bairro com Base 

na Metodologia Científica

SPAZZIANI, Maria de Lourdes (Coordenadora) - spazziani@ibb.unesp.br 

Departamento de Educação-Instituto de Biociências de Botucatu, 

Distrito de Rubião Junior, S/N- São Paulo-SP. 

MONTEBELLO, Patrícia Rosada (Bolsista) – 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Resumo: A ciência é parte integrante da vida do indivíduo e se faz presente 
cada vez mais cedo no cotidiano de crianças e jovens por meio das tec-
nologias. A visão crítica do uso de equipamentos advinda do avanço 
científico integra o processo alfabetizador da linguagem científica. Em 
Botucatu, diagnosticou-se o interesse e o despreparo de professores de 
educação infantil em trabalhar metodologias que contribuíssem para o 
enfoque científico de temas socioambientais. Dentre as escolas partici-
pantes, a CEI “Rafaela Cristina Francisco Benato”, desenvolveu o sub-
projeto ‘Água, fonte de vida: a água no estudo do bairro’. A metodologia 
utilizada foi estudo do meio com visitas monitoradas às ruas do bairro, 
com o objetivo de estimular nas crianças à observação, contato direto, 
elaboração de hipóteses, identificação de fatos e fenômenos, registro e 
relatos de acontecimentos, e resolução de problemas dentro e fora do 
ambiente escolar. Apesar das dificuldades encontradas pelas professo-
ras, elas se mostraram empenhadas no desenvolvimento do trabalho. As 
crianças se mostraram observadoras, conhecedoras de sua realidade e 
capazes de buscar soluções para os problemas encontrados. O trabalho 
foi incentivado pela comunidade.

Palavras-chave: Formação continuada; Metodologia científica; Estudo do meio; Educa-
ção Ambiental; Educação Infantil.

Introdução
O projeto ‘Ciranda Pedagógica: Estudo do bairro com base na metodologia científica’ 

é fruto da parceria entre universidade e escola para o desenvolvimento de atividades de 
formação continuada de professores da Educação Infantil relacionadas à área de conheci-
mento ‘Natureza e Sociedade’ com base no método científico. 
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O método científico, quando se pensa no universo da criança nas primeiras etapas da 
escolarização, está focado em incrementar a curiosidade natural das crianças de forma a 
propiciar o desenvolvimento dos sentidos em contato com os fenômenos do mundo natu-
ral e cultural. A busca pelas explicações e verbalizações do que ocorre no entorno do bebê 
humano pode e precisa ser incentivada nas escolas e creches, em especial como leitura 
inicial advinda das ciências naturais. As respostas podem ser diferentes de simplesmente 
correta ou errada. Alguns trechos do Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil (RCNEI) ilustram essa idéia, a partir de como as crianças constroem o conheci-
mento, e podem nos fazer compreender melhor o emprego da metodologia para este tipo 
de compreensão sobre o mundo:

À medida que crescem, (as crianças) se deparam com fenômenos, fatos e 

objetos do mundo; perguntam, reúnem informações, organizam explica-

ções e arriscam respostas; ocorrem mudanças fundamentais no seu modo 

de conceber a natureza e a cultura. O mundo onde as crianças vivem se 

constitui em um conjunto de fenômenos naturais e sociais indissociáveis 

diante do qual elas se mostram curiosas e investigativas. Desde muito 

pequenas, pela interação com o meio natural e social no qual vivem, 

as crianças aprendem sobre o mundo, fazendo perguntas e procurando 

respostas às suas indagações e questões. Como integrantes de grupos socio-

culturais singulares, vivenciam experiências e interagem num contexto 

de conceitos, valores, idéias, objetos e representações sobre os mais diversos 

temas a que têm acesso na vida cotidiana, construindo um conjunto de 

conhecimentos sobre o mundo que as cerca. (Brasil, 1998, p.163)

Assim, as questões presentes no cotidiano e os problemas relacionados à realidade, 
observáveis pela experiência imediata ou conhecidos pela mediação de relatos orais, livros, 
jornais, revistas, televisão, rádio, fotografias e filmes, são excelentes oportunidades para a 
construção desse conhecimento. (Brasil, 1998)

Muitas relações só se tornam evidentes na medida em que novos fatos são conhecidos, 
permitindo que novas idéias surjam. Por meio de algumas perguntas e da colocação de algu-
mas dúvidas pelo professor, as crianças poderão aprender a observar seu entorno de forma 
mais intencional e a descrever os elementos que o caracteriza, percebendo múltiplas relações 
que se estabelecem e que podem igualmente ser estabelecidas com outros lugares e tempos. 
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A observação e a exploração do meio constituem-se duas das principais possibilidades 
de aprendizagem das crianças desta faixa etária. É dessa forma que poderão, gradualmen-
te, construir as primeiras noções a respeito das pessoas, do seu grupo social e das relações 
humanas. 

A interação com adultos e crianças de diferentes idades, as brincadeiras 

nas suas mais diferentes formas, a exploração do espaço, o contato com 

a natureza, se constituem em experiências necessárias para o desenvolvi-

mento e aprendizagem infantis. (Brasil, 1998, p.178) 

O trabalho com os fenômenos naturais também é uma excelente oportunidade para 
a aprendizagem de alguns procedimentos, como a observação, a comparação e o registro, 
entre outros. Assim, no processo de construção do conhecimento, as  crianças utilizam 
diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem idéias e hipóteses ori-
ginais sobre aquilo que buscam desvendar. O conhecimento não se constitui em cópia da 
realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e re-significação 
(Vigotski, 2000).

Os componentes da paisagem do entorno imediato são decorrentes da ação da natu-
reza como da ação do homem em sociedade. A percepção dos elementos que compõem a 
paisagem do lugar onde vive é uma aprendizagem fundamental para que a criança possa 
desenvolver uma compreensão cada vez mais ampla da realidade social e natural e das 
formas de nela intervir.

Se por um lado, os fenômenos da natureza condicionam a vida das pesso-

as, por outro lado, o ser humano vai modificando a paisagem à sua volta, 

transformando a natureza e construindo o lugar onde vive em função de 

necessidades diversas (...) (Brasil, 1998, p.182)

No que se refere ao conhecimento científico, este imprime novas possibilidades de re-
lação do homem com o mundo, por outro, as transformações dessa relação permitem que 
algumas idéias sejam modificadas e que novas teorias e novos conhecimentos sejam pro-
duzidos. Contudo, o professor precisa ter claro que esses domínios e conhecimentos não se 
consolidam nesta etapa educacional. São construídos, gradativamente, na medida em que 
as crianças desenvolvem atitudes de curiosidade, de crítica, de refutação e de reformulação 
de explicações para a pluralidade e diversidade de fenômenos e acontecimentos do mundo 
social e natural. (Brasil,1998)
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Com base nestes pressupostos esta pesquisa propôs desenvolver metodologias de en-
sino relacionadas ao eixo Natureza e Sociedade na formação continuada de professores, 
articulando técnicas de ensino baseadas na educação científica, a fim de contribuir para 
ações sócio-ambientais do entorno da escola. As atividades foram propostas para inserir 
as crianças em discussões sobre o ambiente do entorno e para a promoção do desenvol-
vimento perceptivo e cognitivo a partir de visitas monitoradas nos espaços extraescolares. 
Deste modo, as crianças podem analisar sua própria realidade e os conteúdos de ensino 
tornam-se mais significativo e a aprendizagem mais eficaz.

Procedimentos
A partir do curso “Metodologias para o ensino de ciências e educação ambiental” ofere-

cido aos docentes das escolas de Educação Infantil da cidade de Botucatu, foram selecio-
nadas três escolas, de acordo com a linha de trabalho escolhida pelos docentes das mesmas 
e com as possibilidades de trabalho da equipe do projeto. Neste momento, o projeto origi-
nal “Alfabetização Científica de temas socioambientais” redirecionou-se para o público da 
Educação Infantil se adequando às necessidades e interesses de cada escola. 

Dessa forma o objetivo do estudo foi promover a formação em serviço de professores 
da Educação Infantil por meio da elaboração, desenvolvimento e avaliação de projetos 
permeados pela metodologia científica. A pesquisa e a intervenção educativa foram rea-
lizadas em três escolas que atendem crianças de 2 a 5 anos. Dentre as escolas participan-
tes, descrevemos neste artigo o trabalho realizado na EMEI “Rafaela Cristina Francisco 
Benato”, que desenvolveu o subprojeto ‘Água, fonte de vida: a água no estudo do bairro’ 
atendendo as necessidades da escola. A metodologia utilizada foi estudo do meio com 
visitas monitoradas às ruas do bairro. Estas tiveram o objetivo de estimular nas crianças 
a observação, contato direto, elaboração de hipóteses, identificação de fatos e fenômenos, 
registro e relatos de acontecimentos e resolução de problemas dentro do ambiente escolar 
e da comunidade local. Também foram promovidas reuniões com os docentes para discus-
são e avaliação sobre a aplicação da metodologia científica.

A escola de educação infantil possui quatro professoras no período da manhã e três no 
período da tarde e o tema central selecionado foi o estudo sobre a água no bairro. O bairro 
que circunda a escola foi dividido em dois blocos de ruas: um bloco para as professoras que 
lecionam pela manhã e outro bloco para as professoras que lecionam à tarde.

O bairro que situa a escola é chamado de Parque 24 de Maio, na cidade de Botucatu, 
interior de São Paulo. Conforme Figura 1, está localizado nas coordenadas 22°55’27”S  
48°26’57”W.
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Figura 1. Imagem de fotografia aérea do bairro Parque 24 de Maio
Fonte: http://wikimapia.org/#lat=-22.9279626&lon=-48.4529686&z=14&l=9&m=b

Legenda: (1) Rua Jornalista Pedro; (2) Rua Leopoldina P. Cintra ; (3) Rua Benedito Raphael França ; 
(4) Rua Antônio Maria; (5)Rua Seis; (6) Rua Sete; (7) Avenida Dez; (8) R. Soldado Mauro Paes; 

(9) EMEI Rafaela Cristina Francisco Benato.

As ruas Jornalista Pedro, Leopoldina Pinheiro Cintra, Benedito Raphael França e Ave-
nida 10 foram visitadas pelas docentes que lecionam no período da manhã. O outro bloco 
que envolve as ruas Antônio Maria, Rua Seis e Avenida Dez ficaram para as professores 
que lecionam no período da tarde.

Cada classe visitou duas ruas diferentes destacando aspectos específicos sobre o tema 
Água: Fonte de vida em roteiro previamente elaborado para uma abordagem mais eficaz 
dos conteúdos escolhidos.

As etapas do estudo do meio (metodologia de ensino escolhida) envolveram: 

a) levantamento prévio (hipóteses) do que as crianças acharam que iriam encon-
trar nas ruas; 

b) visita propriamente dita com roteiro para observação de certos temas que en-
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volvem a água;

c) registro e relato das observações. 

Ao final realizaram-se reuniões com as docentes para discussão e avaliação sobre a 
aplicação da metodologia científica.

Sugerimos, para isso, que cada sala ao visitar as ruas do bairro, gerasse um mapeamento 
do bairro com seus problemas, atrativos, importância e memória (história). Durante as vi-
sitas contemplaram-se as seguintes etapas da metodologia científica: Observação, Contato 
direto, Identificação de fatos/fenômenos, Elaboração de hipóteses e Previsão e comprova-
ção de resultados. 

Foi possível a abordagem de temas como:

•	 Ciclo da água

•	 Importância da água para o homem e outros seres vivos

•	 Desperdício e uso consciente

•	 Poluição e suas conseqüências (Doenças)

•	 Lixo: reciclagem e coleta seletiva

•	 Água e higiene

Dentro dos temas algumas perguntas relevantes foram feitas a fim de gerar a elabora-
ção de hipóteses, como:

•	 De onde vem a chuva?

•	 Para onde vai a água da chuva?

•	 O que acontece com o lixo quando chove?

•	 Como as pessoas da rua estão usando a água?

•	 Como elas poderiam economizar água?

•	 Por que é importante o uso consciente?

•	 Que doença é transmitida pela água suja?

•	 Quantos banhos devemos tomar por dia?

•	 Em quais atividades do dia-a-dia utilizamos água?
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•	 Que problemas foram encontrados?

•	 Como podemos melhorar nosso bairro?

•	 Que animais vivem no rio?

•	 Como tem que ser a água do rio para os animais viverem nele?

O Desenvolvimento do Projeto

Observação e contato direto com o fenômeno “Água e o Bairro”

O estudo do meio foi realizado a partir de visitas monitoradas ao entorno da escola. 
Durante as visitas cada turma de alunos com sua professora, visitou uma rua do bairro 24 
de Maio da cidade de Botucatu/SP, com um roteiro de orientação para ajudar a identificar 
alguns aspectos. Pode-se buscar o apoio da comunidade e, consequentemente, melhor 
interação com a mesma, através de entrevistas.

A primeira visita de cada turma seguiu as seguintes etapas:

Levantamento prévio: Os alunos foram interrogados pela docente da classe a respeito 
do que encontrariam nas ruas do bairro e foram informadas sobre o intuito das visitas as 
ruas.

Visita ao entorno; Em muitas visitas as professoras foram acompanhadas de um fun-
cionário para ajudar a cuidar das crianças. Durante as visitas as professoras chamaram a 
atenção dos alunos para observarem aspectos relevantes ao tema trabalhado em sala de 
aula, principalmente a relação da poluição com a água e suas consequências.

Figura 2. Crianças observam poça formada.
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Na figura 2, crianças observam poça formada em buraco na calçada da rua. A professo-
ra questionou os alunos se o lugar era favorável para o mosquito da dengue se reproduzir. 
As respostas se dividiram em sim e não.

Ao mesmo tempo em que encontravam problemas, as crianças eram instigadas a am-
pliar as observações de todos os fatos importantes relacionados ao tema. Ao saírem da 
escola os alunos começavam a apontar o que estavam vendo, mesmo antes de chegarem 
à rua destinada à visita. Alguns se mostravam atentos o tempo todo, analisando as ruas e 
respondendo às perguntas, enquanto outros se dispersavam e conversavam entre eles sobre 
assuntos diversos (roupas, brinquedos, animais de estimação, etc.) e geralmente tendiam a 
sair correndo ou andar a frente da professora. 

Alguns comportamentos dos alunos refletem a ausência de trabalhos investigativos fora 
do contexto escolar e ao mesmo tempo o despreparo dos docentes em atividades integradas 
ao mundo real, tanto do ponto de vista conceitual quanto metodológico. O aspecto concei-
tual está relacionado à promoção da capacidade de explorar as verbalizações e percepções 
infantis. No modo de conduzir as saídas a campo nota-se muita tensão por parte das docen-
tes e ausência de acordos para orientar as ações das crianças no ambiente externo. 

No entanto, nota-se a prevalência do interesse da maioria das crianças pelas atividades 
desenvolvidas no estudo do bairro e a manifestação saudável das peculiaridades infantis 
quando em atividades de investigação.

Figura 3: Uma das alunas descobriu uma poça enorme entre as tabuas de uma obra na escola ao lado.

Na figura 3, alunos e professora observam a descoberta e conversam sobre a possibi-
lidade de favorecer o mosquito da dengue. Em todas as visitas as docentes procuravam 
relacionar a água com a poluição, assim, os alunos apontavam cada papel de bala, bituca de 
cigarro, tampinha de garrafa e outros lixos que encontravam. 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
C

irand
a Ped

ag
óg

ica: Estud
o d

o B
airro...

861

As entrevistas no decorrer do estudo do bairro foram realizadas principalmente com 
parentes das crianças como pais, tias, avós (Figura 4). Alguns moradores permitiram que 
as crianças visitassem rapidamente a casa para não prejudicar o desenvolvimento da ativi-
dade e ao mesmo tempo contemplar a curiosidade das crianças. Algumas crianças aden-
traram o quintal da residência com intuito de brincar, acariciar e carregar os animais de 
estimação ali presentes (filhotes de cães).

Figura 4: Alunos entrevistam a moradora.

As crianças perguntaram sobre a utilização da água, se esta é desperdiçada, se havia 
algum lugar que pudesse acumular água para o mosquito da dengue e comentaram o que 
deveria ser feito para economizar a água. Apontaram aspectos como: não deixar a tor-
neira aberta o tempo todo enquanto lavar a louça ou escovar os dentes; não deixar água 
acumulada em pratos de vasos e varrer a calçada ao invés de lavar com a mangueira. Estes 
pontos foram discutidos em atividades na escola, anterior às visitas e constituíram pontos 
do roteiro de observação.

Identificação de fatos e/ou fenômenos e elaboração de hipótese

Para a segunda visita ao entorno houve ênfase na identificação de fatos e fenômenos 
bem como a elaboração de hipóteses.

Levantamento prévio- os alunos foram interrogados a respeito do que encontrariam 
nas ruas do bairro e questionados sobre o que haviam visto na visita anterior.
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Figura 5: Professora conversa com alunos preparando-os para a segunda visita ao bairro.

Visita ao entorno- Durante as visitas as professoras chamaram a atenção dos alunos 
para observarem aspectos relevantes ao tema trabalhado em sala de aula, e ao mesmo 
tempo, as crianças foram questionadas sobre o levantamento de hipóteses e solução dos 
problemas (Figuras 6 e 7). 

Figura 6: Diversos lixos encontrados em terrenos baldios, muitos com água acumulada. Os alunos viraram vários 
desses recipientes para evitar o mosquito da dengue.

Figura 7: Crianças observam lixo impedindo a passagem de água em direção ao bueiro.
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Figura 8: Parada na casa de uma das alunas para entrevista sobre a utilização da água.

Na figura 8, as crianças visitam a casa de uma das alunas da classe, entrevistando o pai 
da mesma. As crianças perguntaram em que atividades ele utilizava a água, e este respon-
deu que utilizava para lavar roupa, cozinhar, tomar banho. Elas discutiram a resposta dada 
e relacionaram com as hipóteses que levantaram antes da visita. 

Em alguns casos o levantamento de hipóteses foi realizado em sala de aula ao retorno 
da visita, um dos motivos foi o clima instável com ameaça de chuva. Deste modo, as visitas 
da segunda etapa foram um pouco mais rápidas que as da primeira etapa.

O processo de elaboração de hipóteses foi trabalhado dentro e fora da sala de aula. 
Sendo que de volta à sala de aula abriu-se a discussão sobre o que foi identificado e fatos 
e fenômenos relacionados à questão da água nas ruas visitadas.

Figura 9: Trecho do rio que forma um lago.
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Na Figura 9 vemos o trecho final da Avenida Dez. Neste local a professora pede para 
os alunos observarem o lixo na beira do rio e pergunta quem deixou o lixo ali. As crianças 
viram isopor, garrafas plásticas e um pouco de papel. Observaram peixes (alevinos). Tam-
bém foi solicitado observar a cor da água e o fundo do rio. Questionamos a cor do fundo 
do rio, as crianças responderam que era marrom. Depois questionamos o ‘por quê’ do fun-
do ser marrom, mas as crianças não responderam e ficaram pensativas. A docente repetiu 
a pergunta e não obteve resposta das crianças. Ela demonstrou um pouco tensão por este 
fato, reforçando a atitude pedagógica predominante que necessita de resposta imediata 
e de preferência única ou correta (em acordo com algum manual). Nota-se dificuldade 
em trabalhar com o método cientifico investigativo, que não se acomoda a perguntas e 
respostas diretas e únicas, mas a perguntas que estimulem diversas possibilidades de com-
preensão dos fenômenos naturais ou não, inclusive o processo de reflexão que se manifesta, 
muitas vezes pelos questionamentos que silenciam.    

Registro e relatos dos acontecimentos com previsão e comprovação 
de resultados

Previu-se a execução de atividades onde as crianças possam relacionar as observações so-
bre o bairro com seus conhecimentos gerais. Esses registros e relatos envolveram atividades 
de desenhar, criação de músicas e histórias com os relatos do que foi observado e discutido. 
Pode-se elaborar artesanato com recicláveis, construindo peças para a elaboração dos mapas. 

Ao retornar a sala de aula, foi feito um levantamento das observações e comparando-as com 
o levantamento prévio, ambos eram escritos na lousa e a professora lia para os alunos (Figuras 
10 e 11). É importante lembrar que a maioria das crianças ainda não sabe ler e escrever, por-
tanto o registro escrito foi utilizado com as classes em que o letramento se faz mais presente. 

Figura 10: De volta a sala de aula, falam sobre o que viram e levantam meios de resolver os problemas encontrados.
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Figura 11: Registro das observações no quadro negro

Conversou-se com os alunos sobre a importância de manter o rio limpo. O registro não 
foi feito na hora por que as crianças estavam cansadas e dispersas.

O registro pelas crianças foi feito em forma de desenhos e algumas vezes resultaram na 
elaboração de cartazes. Também se utilizou o registro oral, onde foram discutidas as for-
mas de solucionar os problemas encontrados, e em outros casos trabalho com lego (Figura 
13). Devido ao tempo de duração das visitas e, às vezes, esta preceder o horário do lanche, 
o registro foi feito no dia seguinte logo no começo da aula a fim de não comprometer 
rendimento das crianças na atividade.

Figura 12: Registro das hipóteses e das observações na forma de cartaz fixado em painel ao lado da sala de aula.
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Figura 13: Aluno mostrando a lixeira que construiu.

Dentre o que foi observado em cada rua (Anexo 1) pode-se encontrar: animais (ca-
chorro, cabra, passarinho); processo de limpeza das calçadas (lavagem e varredura); limpe-
za de quintais com água da máquina de lavar; ruas sem bueiros, com bueiros entupidos de 
entulhos ou abertos e outras com bueiros limpos; papéis; plásticos em geral (copos, canu-
dinhos, garrafas); excrementos de animais; entulhos nas calçadas e meio fio; água parada 
e suja; lotes de terrenos fechados; papéis de bala; potes e saquinhos de sorvete; áreas de 
mato com lixo; terrenos baldios com depósito de lixo; barro; latinhas de alumínio; restos 
de alimentos; torneiras abertas e/ou vazando em alguns domicílios; poças d´água; baratas 
e formigas; pneus; vidros diversos; bitucas de cigarros; embalagem de alumínio; televisão 
quebrada; capacete; restos de alimentos; guarda-chuvas; sacos com lixo fechado e no alto 
e no chão; chicletes; sofá jogado; sapo morto.

Observaram-se, ainda, em visita ao córrego existente no bairro, o Sol sendo refletido 
no rio, promovendo nas crianças a vontade de nadar. Ainda ouviram o som da água, de 
pássaros, de cachorros. Em outra oportunidade um grupo de aluno entrevistou o Sr. João 
Basso (coletor de lixo) que contou para as crianças o que já havia encontrado de diferente 
no lixo, entre os itens citados: filhotes de animais jogados no lixo e recipientes de vidro 
quebrados (causador de muitos acidentes no trabalho do coletor de lixo). 

As propostas elaboradas pelas crianças para resolver os problemas encontrados foram 
(Anexo 1): a) em relação ao lixo - fechar bem o saco de lixo pra não esparramar, colocar 
placa ‘proibido jogar lixo’, juntar o lixo e por na lixeira para o lixeiro levar, separar lixo reci-
clável, varrer, colocar lixo na sacola e colocar na lixeira, jogar lixo no lixo, varrer e pegar com 
a pá, avisar as pessoas que não pode jogar lixo na rua, escrever num papel e entregar para as 
pessoas e reciclar; b) em relação à água - não deixar pneu destampado, não ter poças (tirar a 
água c/ pá, concretar a calçada), não deixar água parada e conscientizar as pessoas.
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Resultados e Conclusões
Ao término do projeto, as informações coletadas foram arquivadas em tabelas do Excel 

e serviram de base para a elaboração do mapa do bairro (elaboração de material perma-
nente para a escola). Este mapa apresentou os olhares dos alunos sobre as ruas do bairro, 
os problemas encontrados e as soluções propostas pelos mesmos. Os alunos também par-
ticiparam da confecção do mapa, assim como as professoras. 

As crianças ficaram responsáveis por colorir as casas que compunham o mapa e as 
professoras foram orientadas a selecionar alguns alunos para coletar nas ruas alguns itens 
observados pelas crianças durante as visitas para compor o mapa.

A base do mapa foi elaborada em E.V.A. (ruas, quarteirões e rio), utilizaram-se ma-
teriais recicláveis para composição das casas (papel), simbolização dos itens observados 
(copo plástico, bituca de cigarro, anel de lata de alumínio, etc.) e confecção do gramado 
(garrafa pet)

Também foi elaborado um DVD, a pedido das professoras, com vídeos diversos abor-
dando o assunto água para complementar o conteúdo.

Todas as visitas foram fotografadas e ao término do projeto, as fotos foram gravadas em 
um CD e entregue à direção da escola para que as professoras tivessem acesso.

Devido a alguns atrasos no cronograma não foi possível cumprir todas as etapas pro-
postas no projeto principal, entre elas o ciclo de palestras direcionado aos pais e parentes 
dos alunos.

Durante as visitas o comportamento das professoras para com os alunos foi observado 
e algumas das características do método de ensino foram diagnosticadas como, tendência 
a trabalhar com conceitos como certo e errado; o tom de voz, muitas vezes intimidador, 
fazendo com que a criança responda o que é esperado e ansiedade pelas respostas das 
crianças quando estas demoravam em responder às perguntas.

Após a primeira visita de cada professora, foi marcada uma reunião para discutir os as-
pectos observados e analisar o nível de contentamento das professoras. Alguns trechos do 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil foram selecionados para leitura 
durante a reunião. As professoras expuseram suas opiniões a respeito da metodologia e o 
que poderia ser melhorado. 

Concluímos que as crianças observaram problemas relacionados ao uso indevido da 
água (lavagem de calçadas), ao acúmulo de água em poças por falta de bueiros para escoa-
mento, a presença de muito lixo orgânico e reciclável nas ruas, entre outros. 
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A partir destes dados destacaram a necessidade de melhorar o acondicionamento dos 
sacos de lixo para coleta, melhorar as calçadas para evitar acúmulo de água parada, implan-
tar a varredura do lixo das calçadas com vassouras e fazer campanhas de conscientização 
aos moradores.

O projeto permitiu maior interação com a comunidade que respondeu positivamente à 
iniciativa. As crianças se mostraram observadoras, conhecedoras de sua realidade e capa-
zes de buscar soluções para os problemas encontrados.

A dificuldade encontrada para o desenvolvimento do projeto foi o pouco conhecimen-
to dos docentes em relação às etapas da metodologia científica, especialmente quando se 
trata de estimular os alunos a buscarem hipóteses e soluções próprias para os problemas 
percebidos, visto que isto nem sempre aparece de imediato. Outra dificuldade encontrada 
por algumas docentes foi controlar a euforia dos alunos durante as visitas. Eles nunca ha-
viam saído da escola, para realizar atividades, acompanhados pelas professoras, o que gerou 
muita expectativa nas crianças.

O trabalho em contato com as professoras da escola torna nítida a necessidade que estas 
têm de mais cursos que invistam na formação continuada dos docentes e tragam maiores 
possibilidades de promover um melhor desenvolvimento das crianças. Ao mesmo tempo 
em que se observam as limitações do sistema educacional que rege as diretrizes escolares, 
o mesmo abre pequenas oportunidades para se conhecer formas diferentes de se trabalhar.

Deste ponto de vista o comentário principal levantado pelas docentes engloba a ne-
cessidade de implantar projetos deste tipo não só na educação infantil, mas também es-
tendê-lo ao ensino fundamental de forma que a metodologia científica seja adequada às 
diferentes séries e contribua para promover aprendizado sobre a natureza e o ambiente do 
entorno relacionando-o a linguagem cientifica entre outras disciplinas escolares.
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INTERNET:

O ciclo da água. (Acesso em: Setembro/2009). Disponível em:  http://www.youtube.com/
watch?v=g26Wk4gpkws 

O ciclo da água- Parte I. (Acesso em: Setembro/2009). Disponível em: http://www.you-
tube.com/watch?v=tK6JTpJNBK0 

Sesinho- É tempo de aprender. (Acesso em: Setembro/2009). Disponível em: http://www.
youtube.com/watch?v=8GZD90RMhOI 

Água Nosso Tesouro- documentário. (Acesso em: Setembro/2009). Disponível em: http://
www.youtube.com/watch?v=HLwIKWRHOXA 

Nina, amiga da água. (Acesso em: Setembro/2009). Disponível em:  http://www.youtube.
com/watch?v=WSdta0wBdaE 

Planeta Terra- Água doce. Arquivo pessoal

Planeta Terra- Mares rasos. Arquivo pessoal

www.sabesp.com.br

TV cultura- Alô escola: recursos educativos para estudantes e professores. Água na Boca: 
ensinar e aprender. (Acesso em: Setembro/2009). Disponível em: http://www2.tvcultura.
com.br/aloescola/ciencias/aguanaboca/ensinareaprender.htm
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ANEXO 1

O QUE FOI OBSERVADO EM CADA 
RUA

PROPOSTAS PARA OS PROBLEMAS 
ENCONTRADOS

Rua 
Jornalista 
Pedro

Bicho vivo (cachorro, cabra, passarinho), 
Só umas partes limpas. 
Como se limpa a calçada? Lava e varre a cal-
çada; varre a calçada; água da maquina lava o 
quintal. 
Não tem bueiro
papel, plástico, cocô de cavalo e de cachorro, 
entulho, água parada e suja(terreno fechado), 
lixo, papel de bala, pacote de sorvete, saquinho 
de sorvete, mato com lixo, monte de papel pi-
cado na rua, terreno baldio sujo, plástico, poça 
que secou e virou barro

Fechar bem o saco de lixo pra não esparramar
Colocar placa: proibido jogar lixo
Juntar o lixo e por na lixeira para o lixeiro levar
Separar lixo reciclável
Varrer
Colocar lixo na sacola e colocar na lixeira; 
Jogar lixo no lixo; 
Varrer e pegar com a pá; 
Avisar as pessoas que não pode jogar lixo na 
rua, 
Escrever num papel e entregar para as pessoas; 

Rua Le-
opoldina 
Pinheiro 
Cintra

Lixo, água suja, calçada, papel, copo plás-
tico, canudinho, latinha, doce no chão, pa-
pel de bala, garrafa de refrigerante; tornei-
ra aberta, desperdício, água corrente.

Rua 
Benedito 
Raphael 
Franca

Pedra, bueiro, poça d´água, barata, papel de 
salgadinho, saquinho de danone, pneu, garrafa, 
tampinha, formigas. Rua da tia da kailane
latinha, roupa, cocô de cachorro, vidro, lixo 
misturado, cigarro, papel, embalagem de comi-
da, televisão quebrada, capacete, casca de frutas, 
guarda-chuvas, 3 bueiros

Não deixar pneu destampado, 
Não ter poças (tirar a água c/ pá, concretar a 
calçada), 
Jogar sujeiras no lixo, 
Entulhos na caçamba, 
Conscientizar as pessoas falando (passar in-
formação correta)

Rua 
Antonio 
Maria

Lixo misturado c/ tijolo, lixo fechado e no alto, 
lixo no chão, terrenos baldios com sujeiras, 
bueiro entupido de lixo, bueiro limpo.
Bueiro com chuveiro, copo plástico, terreno 
baldio sujo, papel, papel de bala, chiclete, cigar-
ro, cano, garrafa, monte de lixo.

Ensinar as pessoas a não jogar lixo na rua 
Não deixar água parada
Colocar lixo no alto

Rua 06 Sofá jogado, lixo, cigarro, copo plástico, garra-
fa plástica, cachorro, sapo morto, caixa, caneta, 
barata morta, papel de bala/pirulito/chiclete

1.    Limpar, por lixo na sacola.
2.    Reciclar
Conversar com as pessoas

Avenida 
10 (pró-
xima ao 
rio)

Sol refletindo no rio, lixo (q foi recolhido e 
colocado na lixeira), cachorro. 
Ouviram o som: água, pássaro, cachorro, 
caminho com ponte e cerca, rio deu von-
tade de nadar

Aveni-
da 10 
(próxima 
a escola)

Bueiro destampado, madeira queimada, capa 
de DVD, telhas, calcinha, copo plástico, entre-
vista João Basso (coletor de lixo): filhotes joga-
dos no lixo e vidro. 

Colocar lixo na lata de lixo
Pegar o lixo e jogar no lugar certo
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Educação Física: da Inércia ao Movimento Corporal

Profª. Adjª. Dagmar Hunger

Profª. Drª. Lílian Aparecida Ferreira

Profª. Dtda. Fernanda Rossi

Bolsistas Carolina Bilato, Daniele Vaz de Arruda, Gislaine Aparecida Alves 

da Encarnação, Josiane Katsue Savay da Silva  e Talita Fabiana Roque da Silva

UNESP, Departamento de Educação Física, Faculdade de Ciências/Bauru; 

Instituto de Biociências/Rio Claro, 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Motricidade

Resumo: Os conteúdos relativos à cultura corporal de movimento (jogos, brin-
cadeiras, esportes, danças, lutas e ginásticas), vivenciados ao longo do 
processo histórico e social da civilização humana, bem como, o ensi-
no de cada um desses conteúdos (imbuído de conhecimentos sócio-
-culturais, históricos, científicos, configurados em novas abordagens 
filosóficas, educacionais e/ou científicas), são pertinentes à educação 
escolar. Nesse sentido, o professor que atua junto à educação bási-
ca e o docente universitário de Educação Física têm papéis funda-
mentais no processo de construção destes conhecimentos. Assim, 
desenvolveu-se um Programa de Educação Continuada na área de 
Educação Física para professoras da educação básica, com o objetivo 
de transformar a Educação Física numa prática educativa que esti-
vesse assentada na dinâmica reflexão-ação-reflexão-nova ação para o 
desenvolvimento integral de crianças e adolescentes que estudam nas 
Escolas Municipais da cidade de Bauru-SP.

Palavras-chave: Educação Física Escolar. Cultura Corporal de Movimento. Forma-
ção Continuada. Prática Pedagógica.

Introdução
Aos alunos da Escola Pública deve ser garantido o acesso aos conteúdos relativos à 

cultura corporal de movimento (jogos, brincadeiras, esportes, danças, lutas e ginásticas), 
vivenciados ao longo do processo histórico e social da civilização humana, bem como, o 
ensino de cada um desses conteúdos (imbuído de conhecimentos sócio-culturais, his-
tóricos, científicos, configurando-se em novas abordagens filosóficas, educacionais e/ou 
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científicas), pertinentes à educação escolar. Dentro desse contexto, deve-se possibilitar aos 
educandos a apreensão sistemática e aprofundada dos conteúdos da cultura corporal de 
movimento, a fim de viabilizar: 

[...] a autonomia para o desenvolvimento de uma prática pessoal e a 

capacidade para interferir na comunidade, seja na manutenção ou na 

construção de espaços de participação em atividades culturais, como jo-

gos, esportes, lutas, ginásticas e danças, com finalidades de lazer, expressão 

de sentimentos, afetos e emoções. Ressignificar esses elementos da cultura 

e construí-los coletivamente é uma proposta de participação constante e 

responsável na sociedade (BRASIL, 1998, p.15). 

Os benefícios que tais atividades propiciam à saúde individual e coletiva é mais um 
fator importante que se evidencia na sua prática pedagógica bem orientada. Destaca-se, 
ainda, a existência de alguns valores formativos presentes na prática pedagógica da cultu-
ra corporal de movimento, ou melhor, a sua importância na formação do cidadão, como 
exemplos: o respeito, a cooperação, o espírito de equipe, a criatividade e a liderança. Numa 
sociedade envolta em misérias sociais e violências, ainda fortemente carente de bens ma-
teriais e culturais, o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos da cultura corporal 
de movimento muito pode contribuir, especialmente, se desenvolvido e valorizado nos 
primeiros dez anos da infância. 

No entanto, sabe-se que a prática educativa da Educação Física Infantil e Fundamen-
tal, ainda esbarra em inúmeras dificuldades que vão desde os elementos estruturais da 
instituição escolar até a formação continuada dos docentes.

Não se pode prescindir da percepção de que o desenvolvimento infantil nesta faixa 
etária é fundamentalmente movimento e que a formação integral do futuro cidadão passa 
necessariamente também pela construção dos conhecimentos que advém deste processo 
de relação com o mundo e os outros. Nesse sentido, o professor que atua na educação bá-
sica e o docente universitário de Educação Física têm papéis imprescindíveis nesta área. 
Ou melhor, 

A formação continuada, [...], é necessidade intrínseca para os profis-

sionais da educação escolar e faz parte de um processo permanente de 

desenvolvimento profissional que deve ser assegurado a todos. A formação 

continuada deve propiciar atualizações, aprofundamento das temáticas 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
Ed

ucação Física: d
a Inércia ao M

ovim
ento C

orp
oral

873

educacionais e apoiar-se numa reflexão sobre a prática educativa, pro-

movendo um processo constante de auto-avaliação que oriente a constru-

ção contínua de competências profissionais (BRASIL, 1999, p. 70).

Assim, objetivou-se desenvolver um Programa de Educação Continuada na área de 
Educação Física para professoras da educação básica, a fim de:

•	 Refletir sobre a realidade da Escola Pública Municipal, seus limites e possibilidades 
na Educação escolar em geral e da Educação Física em particular;

•	 Diagnosticar a prática pedagógica da professora da Educação Infantil-Fundamen-
tal no contexto da Educação Física Brasileira, visando implantar um projeto de 
intervenção que faça da Educação Física uma prática educativa reflexiva e cultural 
para o desenvolvimento integral de crianças-adolescentes;

•	 Identificar as carências e necessidades educativas das crianças/adolescentes em re-
lação às práticas educativas da Educação Física, visando contribuir com a melhoria 
das práticas pedagógicas das professoras nas especificidades relacionadas aos con-
teúdos da cultura corporal de movimento;

•	 Refletir junto com as professoras os saberes da cultura corporal de movimento e 
os elementos constitutivos do planejamento (objetivos, planos, recursos, conteú-
dos, relações interpessoais, avaliação), bem como a prática da Educação Física em 
particular (atividades lúdicas, recreativas, jogos, ginásticas etc.), na tentativa de se 
construir novas relações com a Escola;

•	 Produzir no exercício da profissionalidade docente a vida do professor, a profissão 
docente e a escola.

Vislumbrou-se com esse processo formativo disponibilizar/disseminar estudos para 
que professoras passem a olhar para a sua prática pedagógica de maneira cuidadosa e 
analítica, visualizando os problemas, analisando-os, propondo soluções para resolvê-los e 
reavaliá-los. Há um compromisso com o desenvolvimento da profissionalidade docente 
– obrigação moral, compromisso com a comunidade e competência profissional (CON-
TRERAS, 2002; NÓVOA, 1997, 1992).

A Cultura Corporal de Movimento e a Educação
A área da Educação Física, ressalta Santin (1987), foi constituída sobre dois elementos 

básicos: o ser humano e o movimento. O ser humano é o elemento fundamental de toda 
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educação – inclusive para a Educação Física, parte integrante da educação em geral. É 
preciso considerar que nenhuma tarefa educacional é desenvolvida sem uma compreensão 
de homem, sem a concepção do tipo de homem que se pretende construir. Mas, o autor 
salienta que o adjetivo “física” poderia sugerir uma limitação da tarefa educativa da área 
frente ao ser humano, pois supõe que outros aspectos do homem podem não se constituir 
como parte das suas preocupações. 

Entretanto, tal concepção parece estar vinculada a visão dualista do homem, chama a 
atenção Santin (1987). Ao longo da história pode-se notar diferenças na forma de con-
ceber o corpo e no papel a ele atribuído, mas sempre predominou a concepção de homem 
dicotomizado, um ser composto de: corpo e alma; corpo e espírito; corpo e consciência. Fala-
va-se do corpo para contrapô-lo ora ao espírito, ora à alma, ora à consciência. De modo geral, 
o corpo sempre foi considerado com algo inferior (CAVALARI, 1996). 

Somente por volta de 1900, com a fenomenologia, a visão dicotomizada do homem 
começa a ser questionada. Merleau-Ponty (1908–1961) em seus estudos procurou enten-
der o homem como um ser integral. O filósofo afirma que o homem não tem um corpo, 
ele é um corpo. Ao apresentar a noção de corpo próprio ou fenomenal, afirma que ele é a 
experiência vivida do ser (MERLEAU-PONTY, 1999).

[...] o corpo não é, pois um objeto. Pela mesma razão, a consciência 

que tenho não é um pensamento, quer dizer que não posso decompô-lo 

e recompô-lo para formar dele uma idéia clara. Sua unidade é sempre 

implícita e confusa. Ele é sempre outra coisa além do que é, sempre se-

xualidade ao mesmo tempo que liberdade, enraizado na natureza no 

momento mesmo em que se transforma pela cultura, nunca fechado sobre 

si mesmo, e nunca ultrapassado. Se se trata do corpo de outro ou de meu 

próprio corpo, não tenho outro meio de conhecer o corpo humano senão 

vivendo-o, quer dizer, retomar por minha conta o drama que o atravessa 

e me confundir com ele. Sou, pois meu corpo [...] (MERLEAU-PONTY, 

1971, p. 208 apud CAVALARI, 1996, p. 47-48).

O homem é fala e expressão. Expressa-se pelos seus movimentos, posturas, gestos, olha-
res, no seu andar. O movimento humano será sempre intencional e pleno de sentido, o que 
o diferencia do movimento de outros seres (SANTIN, 1987). Mendes e Nóbrega (2004, 
p. 127) complementam que 
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[...] apesar de todos os seres humanos serem capazes de gesticular, os gestos 

expressam as singularidades individuais e culturais apresentando lingua-

gens específicas. Essa articulação, ao mesmo tempo em que contribui para 

refutar o reducionismo referente à naturalização do corpo e do movi-

mento humano, revelando os aspectos culturais e sociais, expõe algo que é 

comum a todos os seres humanos, ou seja, a linguagem gestual.

Nesse esteio, Daólio (2004) evidencia a importância do conceito “cultura” para a Edu-
cação Física, pois todas as manifestações corporais humanas são geradas na dinâmica 
cultural, sendo expressas de modo diversificado e com significados próprios de grupos 
culturais específicos e seus respectivos contextos. No sentido do que diz Nóbrega (2005, 
p. 610), “áreas como educação física ou artes tematizam práticas humanas cuja expressão, 
em termos de linguagem, tem no corpo sua referência específica, como é o caso da dança 
ou do esporte”. Assim, afirma Daólio (2004) que o professor de Educação Física não atua 
sobre o corpo do seu aluno ou mesmo com o movimento em si; ele atua com o ser humano 
nas suas manifestações culturais relacionadas ao corpo e ao movimento, abrangendo os 
conteúdos historicamente definidos: jogo, esporte, dança, luta e ginástica.

Para a Educação Física o corpo é dotado de eficácia simbólica, de significados, de valo-
res dinâmicos e específicos. É concebido a partir do significado no contexto sociocultural 
em que se insere, considerando suas diferenças culturais (no lugar de valorizar suas seme-
lhanças biológicas). Esta análise sobre o corpo permite negar padrões preconceituosos que 
excluíram (e ainda excluem) inúmeras pessoas das aulas de Educação Física – e da prática 
das manifestações corporais (DAÓLIO, 2004).

A Educação Física, portanto, pode ser considerada a área que estuda e atua sobre a 
Cultura Corporal de Movimento, sendo esta parte da cultura humana, definindo e sendo 
definida pela cultura geral numa relação dialética. Esta é a perspectiva que fundamenta 
a intervenção pedagógica do professor, surgida a partir da preocupação com o que deve 
ser ensinado em Educação Física, assim como a preocupação com a contextualização das 
manifestações expressivas corporais nas aulas. As regras, a técnica, a tática e o aprendizado 
dos conteúdos não são o foco principal dos estudos, mas especialmente o contexto em 
que acontece a sua prática. Na conceituação de Betti (2001, p. 156), Cultura Corporal de 
Movimento é a

[...] parcela da cultura geral que abrange as formas culturais que se vêm 

historicamente construindo, no plano material e no simbólico, mediante 
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o exercício da motricidade humana – jogo, esporte, ginásticas e práti-

cas de aptidão física, atividades rítmicas/expressivas e dança, lutas/artes 

marciais, práticas alternativas.

Nesse sentido, a Educação Física é a “área de conhecimento e intervenção que lida 
com a cultura corporal de movimento, objetivando a melhoria qualitativa das práticas 
constitutivas daquela cultura, mediante referenciais científicos, filosóficos e pedagógicos” 
(BETTI, 2001, p. 155-6). Bracht (1992) a define como a prática pedagógica que tematiza 
os elementos da esfera da Cultura Corporal de Movimento. A disciplina curricular, como 
parte integrante da proposta pedagógica da escola, tem a finalidade de

[...] introduzir e integrar o aluno no âmbito da cultura corporal de mo-

vimento, visando [pela apropriação crítica dessa cultura] formar o cida-

dão que possa usufruir, compartilhar, produzir, reproduzir e transformar 

as formas culturais do exercício da motricidade humana, tais como jogos, 

esportes, ginásticas e práticas de aptidão física, dança e atividades rít-

micas/expressivas, lutas/artes marciais e práticas alternativas (BETTI, 

2004, p. 24-25).

Para o desenvolvimento infantil pleno o movimento corporal é fundamental. A forma-
ção integral do futuro cidadão passa necessariamente também pela construção dos conhe-
cimentos que advém deste processo de relação com o mundo e os outros.

Na cultura infantil, a realização do movimento corporal se dá através do lúdico, especial-
mente do jogo que tem sua essência no divertimento. Mas, Marcellino (1999) constata que 
está havendo o “furto” do componente lúdico da infância. Nota-se, cada vez mais, a restrição 
de tempo e de espaço para a criança, o que reduz a cultura infantil ao consumo de bens 
culturais (produzidos pelos adultos para ela e não por ela), transformando o brinquedo em 
mercadoria. Esses fatores revelam a dominação exercida sobre a cultura da criança e com-
prometem a evasão do real e, consequentemente, a imaginação de novas realidades.

Para Marcellino (1999) a escola contribui para negação do lúdico à infância na medida 
em que raramente a atividade lúdica é considerada e desenvolvida pela instituição. As 
poucas propostas existentes geralmente “são tão carregadas pelo adjetivo ‘educativo’, que 
perdem as possibilidades de realização do brinquedo, da alegria, da espontaneidade, da 
festa” (p. 85). Cita como exemplos os “passeios educativos” e os “dias de lazer” que, pela 
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obrigatoriedade, acabam se tornando artificiais. Existe, ainda, o caráter de adestramento 
do lúdico: as atividades são desenvolvidas com o objetivo de preparar a criança para o 
futuro; e a perspectiva do controle: utilizado para abrandar o comportamento (o recreio é 
um exemplo interessante, onde as crianças “gastam” suas energias e posteriormente per-
manecem quietas para as aulas).

Entende-se que o professor da Educação Infantil, por meio da orientação das manifes-
tações corporais de seus alunos, deve propiciar a vivência autêntica destas manifestações, 
contribuindo para que as crianças elaborem os seus próprios significados relacionados à 
Cultura Corporal de Movimento, além de promover o respeito à cultura pertencente a 
essa fase da vida. 

A Formação Continuada de Professores
Embora haja o reconhecimento por parte da comunidade escolar e universitária da 

importância da Cultura Corporal de Movimento na escola e da mesma no âmbito da li-
teratura, infelizmente, até o presente momento não se percebem muitas ações concretas e 
de mudança de mentalidade no âmbito da Educação Básica, não ignorando as diferentes 
contribuições provenientes das políticas públicas. Nesse contexto, a formação continuada 
apresenta-se como um processo importante para a transformação da prática pedagógica. 

A profissão professor é um processo de construção permanente. Enfatizam pesquisa-
dores, como Demo (2002, 2004) e Vasconcellos (2004), que o fundamental para o profis-
sional da educação é manter-se bem formado, o que implica em, além de ter tido um bom 
embasamento inicial, alimentar de modo contínuo a sua formação, dada a complexidade e 
dinamicidade do ato de ensinar. Todo professor deve compreender sua formação como um 
continuum que se estende por toda a vida profissional (FERREIRA, 2006; GÜNTHER; 
MOLINA NETO, 2000; MARCELO GARCÍA, 1995; PIMENTA, 2000; RANGEL-
-BETTI, 2001). 

Desse modo, ao longo das últimas décadas, a formação continuada de professores vem 
ocupando um lugar significativo nos debates educacionais contemporâneos, revelando-se 
como uma preocupação por parte do poder público, entre as universidades e centros de 
pesquisa (MEDIANO, 1997) e entre os docentes que estão atuando na escola (GÜN-
THER; MOLINA NETO, 2000). 

Essa dimensão da formação de professores é uma questão de especial relevância e des-
taque, uma vez que a busca da construção da qualidade de ensino e de uma escola com-
prometida com a formação para a cidadania exige, necessariamente, repensar a formação 
de professores em todas as suas etapas, pois “qualquer possibilidade de êxito do processo 
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que se pretenda mobilizar tem no/a professor/a em exercício seu principal agente” (CAN-
DAU, 1997, p. 51). Mas, cabe dizer, que a mudança educativa só é possível ao se conceber 
a formação do professor em conexão estreita com outros aspectos na qual a realidade es-
colar está imersa, considerando todas as suas inter-relações (CANDAU, 1997; NÓVOA, 
1995, 1999; PERRENOUD, 1997; VASCONCELLOS, 2004). É preciso ter consciência 
da “necessidade de articular dialeticamente as diferentes dimensões da profissão docente: 
os aspectos psicopedagógicos, técnicos, científicos, político-sociais, ideológicos, éticos e 
culturais” (CANDAU, 1997, p. 67).

Chakur (2000, p. 82) explica que a formação continuada é justificada pela “própria 
natureza da prática docente que, enquanto um fazer histórico, não se mostra pronto e 
acabado, pois se encontra sempre vinculado a um saber”. A formação continuada contribui 
para a modificação da profissionalização do professor e desenvolve domínios necessários 
à sua qualificação, como também atua no exame de possíveis soluções para os problemas 
reais do ensino. Assim, a formação continuada constitui-se num processo ininterrupto, 
que percorre toda a trajetória profissional do professor, sempre com o intuito de aprimorar 
a sua ação pedagógica e desenvolver a sua profissionalidade docente, a sua identidade.

Diante destas preocupações, o tema da formação continuada vem ocupando espaço nas 
pesquisas acadêmicas do âmbito educacional. Verifica-se que, de forma geral, a formação 
de professores ganha relevo cada vez mais nas investigações, englobando tanto processos 
da formação inicial, como temáticas relacionadas à formação contínua (ANDRÉ et al., 
1999; ANDRÉ, 2003).

A formação continuada de professores não é um fenômeno recente, apesar da relevân-
cia assumida na atualidade. Ao longo dos anos, a marca de cada época determinou os qua-
dros conceituais para a formação, empregando variadas terminologias para a definição das 
ações dessa natureza (tais como reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento, capacitação), 
trazendo subjacentes a elas determinadas concepções de formação e formas de desenvolvi-
mento. Alguns termos foram bastante criticados por autores como Marin (1995), pois, em 
suma, as propostas baseadas nessas concepções eram descontextualizadas, descontínuas e 
inadequadas aos profissionais da educação. 

Chauí (2003) relata que é preciso ponderar crítica e reflexivamente a ideia de educa-
ção permanente ou continuada que vem se difundindo: a de que somente ela é capaz de 
manter o trabalhador ativo no mercado de trabalho diante de um mundo globalizado e em 
constante transformação. Na visão da autora isso não é educação permanente. Confunde-
-se educação com reciclagem da mão-de-obra (que sofre a obsolescência rápida no sistema 
capitalista), que se trata, na realidade, em o trabalhador adquirir técnicas por meio de pro-
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cessos de adestramento e treinamento para empregá-las de acordo com as finalidades da 
sua função e da empresa. Isso não pode ser chamado de educação permanente 

[...] porque a educação significa um movimento de transformação inter-

na daquele que passa de um suposto saber (ou da ignorância) ao saber 

propriamente dito (ou à compreensão de si, dos outros, da realidade, da 

cultura acumulada e da cultura no seu presente ou se fazendo). A educa-

ção é inseparável da formação e é por isso que ela só pode ser permanente 

(CHAUÍ, 2003, p. 11).

A literatura referente a formação continuada de professores apresenta que as práticas 
dessa natureza assumem diferentes concepções e perspectivas, sendo desenvolvidas sob di-
versos modelos. Segundo Pacheco (1995) os processos de formação de professores variam 
conforme as posturas adotadas em relação aos currículos de formação, ao papel profissio-
nal do professor e às finalidades do processo educativo. 

Candau (1997, p. 52) identifica na maioria das práticas de formação continuada, a 
perspectiva que denomina de “clássica”, na qual a ênfase é colocada na “reciclagem” dos 
professores: voltar e atualizar a formação recebida, ou seja, “refazer o ciclo”. Como outras 
práticas frequentes de formação continuada, Demo (2002) menciona a participação dos 
professores em eventos, conferências, em reuniões para discutir os problemas da prática 
etc. Mas, nem sempre a aprendizagem ocorre. O acúmulo de atestados de participação não 
repercute na aprendizagem, pois escutar conhecimento alheio não é aprendizagem. Esse 
tipo de acumulação não representa medidas eficazes para a prática docente. 

Pimenta (2000) também aponta como ações recorrentes a realização de cursos de su-
plência e/ou atualização dos conteúdos de ensino. Assim como Demo (2002), constata 
a autora que esses programas trazem poucas melhorias para a atuação docente por não 
tomarem a própria prática dos professores nos seus contextos, deixando de situá-las como 
o ponto de partida e de chegada da formação.

No que se refere aos objetivos, aos conteúdos prioritários e aos métodos aplicados nas 
práticas de formação, Chantraine-Demailly (1992) constata que o campo da formação 
contínua de professores não é homogêneo. Suas variadas concepções e ações estão relacio-
nadas e confrontam-se ou coexistem no plano da formação. Complementa a autora que 
a eficácia dos modelos de formação contínua depende, essencialmente, das estratégias de 
mudança escolhidas referente aos diversos tipos de saberes profissionais. Para Pacheco 
(1995) essa prática deve contemplar duas ideias principais: a de mudança para novos saberes 
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diretamente relacionados com a prática profissional; e o desenvolvimento de atividades que 
conduzam a uma nova compreensão do fazer didático e do contexto educativo.

Em meio à diversidade de pontos de vista, a formação profissional continuada cons-
titui-se em um tema atual, complexo, podendo ser abordado e analisado a partir de dife-
rentes enfoques e dimensões, considerando a sua importância para a vida profissional do 
professor e para a transformação da qualidade do ensino. Nesse sentido, projetando um 
novo direcionamento para a formação e em resposta aos modelos que não apresentam re-
sultados efetivos para a prática pedagógica, uma série de buscas, reflexões e pesquisas estão 
sendo orientadas no sentido de construir uma nova concepção de formação continuada 
(CANDAU, 1997). 

Para Marin (1995) atualmente convém abordar o continuum de formação de profes-
sores como educação permanente, formação continuada e/ou educação continuada por serem 
estes os termos que mais apropriadamente representam os significados da formação no 
contexto educacional, pois

Trata-se de colocar como eixo o conhecimento, centro da formação ini-

cial ou básica, de formação continuada; de realizar e usar pesquisas que 

valorizem o conhecimento dos profissionais da educação e tudo aquilo 

que eles podem auxiliar a construir. É o conhecimento, ainda, estabe-

lecido como fulcro das novas dinâmicas interacionistas das instituições 

para a valorização da educação e a superação de seus problemas e difi-

culdades (p. 17-18). 

Em síntese, esses termos trazem como concepções a ideia de uma educação como pro-
cesso prolongado pela vida toda e o significado de atividade conscientemente proposta, 
direcionada para a mudança. Articulam-se aos aspectos institucionais, visando à imple-
mentação desses processos também no locus do próprio trabalho cotidiano de maneira 
contínua, transformando-se numa “verdadeira prática social de educação mobilizadora de 
todas as possibilidades de todos os saberes dos profissionais” (MARIN, 1995, p. 18).

Para repensar a formação contínua dos professores, três eixos de investigação estão se 
tornando consenso entre os profissionais da educação, segundo Candau (1997): 

1º) Estabelecer a escola como o locus da formação a ser privilegiado. No cotidiano do 
professor na escola “ele aprende, desaprende, reestrutura o aprendido, faz descobertas” 
(CANDAU, 1997, p. 57). É necessário tornar a escola o lugar de referência em todo o pro-
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cesso. A escola não pode ser vista apenas como um local de trabalho, mas também como 
espaço de formação, sendo necessário investir prioritariamente na formação continuada e 
em serviço do professor. Dessa forma, e por meio do trabalho coletivo constante, o profes-
sor terá melhor compreensão do processo educacional, de sua postura frente às situações e 
dos métodos de trabalho mais apropriados (VASCONCELLOS, 2004).

2º) Adotar como referência fundamental para o desenvolvimento da formação conti-
nuada, o reconhecimento e a valorização do saber docente, especialmente os saberes da 
experiência, “núcleo vital do saber docente, e a partir do qual o professor dialoga com as 
disciplinas e os saberes curriculares” (CANDAU, 1997, p. 59). Para Tardif (2002, p. 38), os 
professores “no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, desenvolvem saberes 
específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio”. Saberes 
que emergem da experiência e são por ela validados. Incorporam-se à experiência tanto 
individual quanto coletiva como meios de saber fazer e saber ser. A prática pedagógica é 
um processo de aprendizagem no qual os professores (re)significam a sua formação e a 
adaptam à profissão. Manifesta Nóvoa (1995) que é preciso dar um estatuto ao saber da 
experiência. 

3º) Considerar as diferentes etapas do desenvolvimento profissional do docente nas 
práticas de formação continuada, dada a complexidade do ciclo profissional dos professo-
res. Em diferentes momentos do exercício profissional, os professores enfrentam proble-
mas, têm necessidades e perspectivas diversas. O ciclo de vida profissional representa um 
impacto considerável nas concepções e estratégias de formação continuada (CANDAU, 
1997). A investigação referente ao ciclo vital dos professores realizada por Huberman 
(2000) talvez tenha sido a mais difundida nos últimos anos (MARCELO GARCÍA, 
1999), trazendo contribuições significativas para o estudo da formação continuada de pro-
fessores (CANDAU, 1997). De acordo com Huberman (2000, p. 38), o desenvolvimento 
da carreira docente se constitui em “um processo e não em uma série de acontecimentos. 
Para alguns, este processo pode parecer linear, mas para outros, há patamares, regressões, 
becos sem saída, momentos de arranque, descontinuidades”.

Em seus estudos, o autor encontra sequências-tipo no desenvolvimento da carreira do 
professor e as classifica em cinco etapas básicas, com base nos anos de carreira, lembrando 
que estas não devem ser tomadas como fases estáticas ou lineares, mas concebidas por 
meio de uma relação dialética: Entrada na carreira (1-3 anos de carreira): fase de sobre-
vivência, descoberta e exploração; Fase de estabilização (4-6 anos): caracteriza-se como o 
estágio de consolidação pedagógica, de sentimento de competência crescente e segurança; 
Fase de diversificação (7-25 anos): o professor encontra-se num estágio de experimentação e 
diversificação, de motivação, de buscas de desafios. Momento de serenidade e distanciamento 
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afetivo e/ou de conservadorismo e lamentações (25-35 anos): nesta ocasião o professor começa 
a lamentar o período passado caracterizado pelo ativismo, pela força e pelo envolvimento 
em desafios. Mas, em contrapartida evoca uma grande serenidade em sala de aula e certo 
conformismo com sua prática; Fase de desinvestimento, recuo e interiorização (35-40 anos): 
no final da carreira ocorre um movimento de recuo e interiorização.  

Com o intuito de superar os modelos de formação tradicionais, baseados na perspectiva 
técnica, as novas tendências investigativas na formação inicial e continuada de professores 
valorizam o conceito do professor reflexivo, difundido especialmente por estudiosos como 
Schön (1992), Nóvoa (1995) e Pérez Gómez (1992). A proposta consiste fundamental-
mente na valorização da prática profissional, baseando a formação na reflexão de todas as 
etapas do ensino, concebendo o professor como um intelectual que constrói e reconstrói 
seu conhecimento através da reflexão na e sobre a ação. Visualiza-se um professor capaz 
de apropriar-se de um pensamento autônomo, baseando-se na reflexão de todo o proces-
so que envolve suas ações docentes e nas experiências advindas da sua prática cotidiana, 
e capaz de atuar como principal agente da formação, assumindo-se como sujeito do seu 
desenvolvimento e na construção da sua profissionalidade docente.

Para se contrapor às críticas e a estes modelos formativos tradicionais, o 

que se nota nas atuais produções acadêmicas sobre a formação continu-

ada é um alerta para que se observe com mais cautela o contexto (social 

e local) onde se dá a atuação do professor e a preocupação em envolvê-lo 

em seu processo formativo e não de apresentar prescrições (FERREIRA, 

2006, p. 59-60).

Essa concepção tem como foco central o desenvolvimento de ações de formação con-
tinuada em conjunto com os professores, com o objetivo de transformar o papel desses 
professores nos contextos de sua própria formação. Algumas propostas de formação con-
tinuada de professores de Educação Física que caminham nessa direção podem ser visu-
alizadas em ações recentemente desenvolvidas por estudiosos como Günther e Molina 
Neto (2000), Rangel-Betti (2001), Molina e Molina Neto (2001), Bracht et al. (2002) e 
Ferreira (2006).

Marcelo García (1995, 1999) se refere às distintas fases por que passa o professor no 
processo de aprender a ensinar como formação inicial, período de iniciação e desenvol-
vimento profissional. A noção de desenvolvimento profissional defendida pelo autor traz 
consigo uma ideia de evolução e de continuidade (superando a justaposição entre forma-
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ção inicial e aperfeiçoamento dos professores), assim como pressupõe uma valorização dos 
aspectos contextuais, organizacionais e orientados para a mudança, numa tentativa de 
superação do caráter individualista nas atividades de formação continuada dos professores, 
voltando a ênfase para a dimensão participativa (ativa) e investigadora dos professores.

Nóvoa (1995), no contexto dessa proposta, e ao reafirmar que a formação tem ignora-
do tanto o desenvolvimento pessoal do professor, quanto a articulação entre a formação 
e os projetos das escolas, constata que para a formação adquirir como eixo de referência 
o desenvolvimento profissional implica em considerar três dimensões estratégicas para a 
formação: produzir a vida do professor (desenvolvimento pessoal), produzir a profissão do-
cente (desenvolvimento profissional) e produzir a escola (desenvolvimento organizacional). 
Essas são estratégias eficazes para adquirir como eixo de referência o desenvolvimento 
dos professores na dupla perspectiva do professor individual e do coletivo docente (NÓ-
VOA, 1992, 1995).

Para produzir a vida do professor, Nóvoa (1992, 1995) propõe a formação na perspectiva 
crítico-reflexiva citada, que forneça aos professores os meios de um pensamento autôno-
mo e conduza às dinâmicas de autoformação participada, possibilitando a troca de expe-
riências, a partilha dos saberes e a produção desses saberes, transformando o professor no 
construtor de sua formação. 

Entretanto, o professor deve ser recolocado no centro dos debates educativos, das ações 
e problemáticas de investigação (NÓVOA, 1995, 2000). Assim, produzir a profissão docente 
implica em “valorizar paradigmas de formação que promovam a preparação de professores 
reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional 
e que participem como protagonistas na implementação das políticas educativas” (NÓ-
VOA, 1995, p. 27). 

Mas, “falar de formação de professores é falar de um investimento educativo dos pro-
jectos de escola” (NÓVOA, 1992, p. 7). Diante disto, não basta formar ou mudar o profis-
sional, é preciso também intervir no ambiente em que sua ação é colocada em prática. Para 
tanto, o desenvolvimento profissional deve articular-se com os projetos da escola. Produzir 
a escola é elementar, pois nenhuma inovação pode ocorrer sem uma mudança no âmbito 
das organizações escolares e do seu funcionamento. O desafio consiste em concebê-la 
como um ambiente educativo, onde trabalhar e formar não sejam atividades distintas, 
concebendo a formação como um processo permanente (NÓVOA, 1992, 1995).

Enfim, de acordo com os estudos de Libâneo (2002, p. 74) as práticas de formação de 
professores encerram quatro requisitos fundamentais, a saber:
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[...] uma cultura científica crítica como suportes teóricos ao trabalho 

docente; conteúdos instrumentais que assegurem o saber-fazer; uma es-

trutura de organização e gestão das escolas que propicie espaços de apren-

dizagem e de desenvolvimento profissional; uma base de convicções ético-

-políticas que permita a inserção do trabalho docente num conjunto de 

condicionantes políticos e socioculturais.

Nessa direção, a formação continuada de professores vem procurando caminhos de 
desenvolvimento, de renovação. Está deixando de ser concebida na perspectiva da acumu-
lação de cursos, conhecimentos ou técnicas e passando a ser concebida como um processo 
de reflexão das práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal e pro-
fissional (CANDAU, 1997; NÓVOA, 1995). 

Metodologia
O processo teórico-metodológico da investigação e da intervenção apresentada nesse 

artigo baseou-se em atividades pedagógicas, cuja implementação envolveu ações presen-
ciais baseadas no movimento ação – reflexão – ação, isto é, na análise da prática concreta 
iluminada pela reflexão teórica visando uma nova prática reelaborada. Isto se processou 
por intermédio de duas principais ações: a pesquisa e a intervenção. 

Baseada na metodologia qualitativa, os dados da pesquisa foram analisados com a fina-
lidade de refletir sobre a prática pedagógica das professoras envolvidas em um programa 
de formação continuada. 

Metodologicamente, a pesquisa-ação ganha destaque nessa categoria investigativa, na 
medida em que é por meio da análise de suas próprias práticas que as professoras e os 
alunos-licenciandos e mestrandos, auxiliados pelas coordenadoras da pesquisa, puderam 
refletir sobre suas ações e concretizá-las. Esse tipo de pesquisa se caracteriza pela inter-
venção na realidade, porém, não se restringe a ela, pois envolve uma investigação orien-
tada e sistematizada com vistas a responder ou compreender uma questão de pesquisa. 
Nesse sentido, esse tipo de investigação ganha dinâmica; sua marca está na mudança, 
nas surpresas, no inesperado, assentando-se muito mais numa noção de complexidade 
que linearidade, pois envolve, especialmente nas ciências da educação, elementos parado-
xais como: “[...] educação/instrução, aprendizagem/aquisição, adaptação/conscientização, 
explicação/compreensão, informação/formação, aprendizagem individual/aprendizagem 
coletiva, etc.” (ANDALOUSSI, 2004, p. 125).
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Estratégias de Ação

As estratégias de ação foram desenvolvidas tendo em vista dois momentos: o da pes-
quisa e o da ação (intervenção). Os procedimentos metodológicos da pesquisa constituí-
ram-se das seguintes técnicas de coleta: 1. Observação; 2. Entrevista e 3. Filmagem. 

A Intervenção constitui-se na elaboração de um plano de ação em práticas educativas 
na área de Educação Física, que resultasse em mudanças qualitativas para as professoras, 
alunos universitários e escolares, à medida que atingisse os objetivos propostos, conforme 
elencados anteriormente. Desenvolveu-se por intermédio de: 1. Dinâmicas de Grupo; 2. 
Reuniões e 3. Atividades da Cultura Corporal de Movimento propostas nos planos de 
trabalho com as crianças/adolescentes.

Observa-se que as Estratégias de Ação da Pesquisa e Intervenção aconteceram conco-
mitantemente no transcorrer de todo o projeto.

Campo de Atuação

A pesquisa e a intervenção abrangeram as Escolas Municipais de Educação Infantil e 
Fundamental (1ª a 4ª séries), da cidade de Bauru/SP, com participação de 19 professoras, 
na sua maioria sem formação específica em Educação Física.

As pesquisadoras e articuladoras das dinâmicas empreendidas envolveram 3 professo-
ras universitárias e cinco alunas do curso de licenciatura em Educação Física. De abril a 
junho e agosto/2009 foram realizadas reuniões e discussões, preparando tal grupo para a 
implementação das atividades do curso de formação continuada, com o desenvolvimento 
de leituras, estudos, discussões e planejamento das atividades.

As atividades relacionadas à cultura corporal de movimento, desenvolvidas/vivenciadas 
com as professoras/coordenadoras/diretoras das Escolas Municipais (praticamente todas 
representadas) e a coordenadora pedagógica da Secretaria da Educação, aconteceram en-
tre os meses de setembro a dezembro de 2009, às terças-feiras, no período das 19h às 21h, 
totalizando 30 horas/aula. No quadro a seguir apresenta-se o perfil das professoras parti-
cipantes do programa de educação continuada.  
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PERFIL DAS PROFESSORAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA

Professo-
ra (P)

Ida-
de

Formação 
acadêmica

Institui-
ção

Ano de 
Conclu-

são

Pós-gra-
duação

Tempo 
de do-
cência

Séries que 
leciona atu-

almente
P1 41 Serviço 

Social 
Magistério

Privada 1995 - 17 anos Mini-mater-
nal 

Maternal
P2 30 Pedagogia Privada 2004 - 9 anos Jardim II
P3 26 Pedagogia Pública 2006 - 6 anos Mini-mater-

nal
P4 27 Pedagogia Privada 2009 - 9 anos 2º ano

P5 24 Pedagogia Pública 2007 Mestra-
do em 

Educação 
Especial 

 
Conclu-
são: 2009

1 ano e 
3 meses

Jardim I 
3º ano

P6 25 Pedagogia Pública 2006 - 3 anos 3º ano
P7 25 Pedagogia 

 
Ciências 

Biológicas

Privada 
 

Privada

2008 
 

2005

- 5 anos Jardim II 
1º ano

P8 48 Pedagogia 
 

Artes

Privada 
 

Pública

2002 
 

2008

Especiali-
zação em 
Educação 
Especial 

 
Conclu-
são: 1999

20 anos Pré-escola ao 
5º ano

P9 30 Pedagogia Privada 2003 Especiali-
zação em 
Educação 
Especial 

 
Conclu-
são: 2008

7 anos Grupo III 
(Ed. Infantil) 
Todas Ens. 

Fund.

P10 42 Pedagogia Privada 1994 - 18 anos Professora 
Coordena-

dora
P11 34 Educação 

Física
Privada 2004 - 2 anos e 

meio
1º ao 5º ano

P12 31 Educação 
Física 

 
Pedagogia 

(Adm. Esco-
lar)

Pública 
 

Privada

1998 

 
2005

Especiali-
zação em 
Ciências 
da Reabi-

litação 
 

Conclu-
são: 2007

5 anos 6º ao 9º ano

P13 35 Educação 
Física

Pública 1994 - 5 anos 1º ao 5º ano
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P14 47 Pedagogia 
 

Matemática

    Especia-
lização 
- Leitor 
Crítico 

28 anos 3ª série e 
pré-escola

P15 56 Pedagogia Privada 1981 Educação 
Especial 

Conclu-
são: 2004

22 anos Infantil

P16 45 Educação 
Artística 

 
História

Pública 
 

Privada

1993 
 

Incom-
pleto 

Educação 
Infantil 

 

Cursando

26 anos Educação 
Infantil

P17   Pedagogia Privada 2005 Alfabe-
tização e 
matemá-

tica 
A iniciar

8 anos 2.º ano e 
maternal II

P18 24 Letras  
 

Pedagogia

Privada 
 

Privada

2008 
 

Cursando

Educação 
Especial

Cursando

6 meses Educação 
Infantil

P19 44 Pedagogia Privada 2006 Psicope-
dagogia 

 
Conclu-
são: 2009

4 anos Educação 
Infantil

Quadro 1. Perfil das professoras participantes do programa de educação continuada.

Eixos Temáticos e Atividades Desenvolvidas

O Programa desenvolveu-se em sete eixos temáticos, respeitando-se os procedimentos 
relativos à pesquisa (diagnóstico, observação, coleta de dados, análise qualitativa e elabora-
ção dos relatórios), abrangendo:

1. O papel social da Escola Pública no contexto da Educação Brasileira;

2. As necessidades educativas no contexto das Práticas Pedagógicas das Professoras [a 
partir dos elementos: processo ensino e aprendizagem, relações interpessoais entre pro-
fessor e aluno, conteúdo pedagógico do ensino da Educação Física (fundamentados nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais), avaliação do ensino da Educação Física] e da Cultura 
Corporal do Movimento das crianças da Educação Infantil e Fundamental;

3. Conhecimentos referentes ao desenvolvimento motor, biológico, psicológico e social 
da criança de três a 10 anos, visando à orientação das atividades a serem desenvolvidas nas 
aulas de Educação Física;



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

888
C

ap
.4 • Fo

rm
ação

 Inicial e C
o

ntinuad
a d

e Pro
fesso

res

4. A profissionalidade docente, compreendendo a obrigação moral, o compromisso 
com a comunidade e a competência profissional no exercício: (a) descrever: o que faço 
(exemplo: plano de aula)? (b) informar: o que fundamenta a minha prática?; (c) confron-
tar: como me tornei assim?; (d) reconstruir: como posso fazer diferente?;

5. Elaboração do Plano de Intervenção;

6. Avaliação do processo de Intervenção e Elaboração do documento final da pesquisa.

•	 Foram desenvolvidas as seguintes atividades para os eixos temáticos:

•	 Levantamento bibliográfico;

•	 Leituras e análises de textos acadêmicos e científicos;

•	 Análises de vídeos, jornais e revistas;

•	 Elaboração dos recursos e instrumentos pedagógicos;

•	 Seminários e fóruns de debates;

•	 Palestras com educadores;

•	 Elaboração, aplicação e avaliação das aulas filmadas;

•	 Visitas às escolas onde há experiências superadoras de práticas retrógradas em 
Educação Física;

•	 Reuniões de grupo;

•	 Entrevistas.

Resultados e Discussão
Inicialmente, como avaliação diagnóstica, aplicou-se um questionário com o objetivo 

de identificar as concepções e as relações das professoras participantes do programa com 
a Educação Física escolar, que consistiu nas seguintes questões:

1) Você já realizou cursos de Educação Física escolar?    (    ) Sim        (     ) Não

Se sim, quais os conteúdos apreendidos?

2) Qual o papel da Educação Física na formação do educando?

3) O que você ensina de Educação Física para seus alunos?

4) Quais as suas expectativas com relação a esse curso?
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Constatou-se o interesse das professoras pela área da Educação Física, uma vez que 
mais da metade (10) já participou de cursos na área. Os principais conteúdos dos cursos 
vivenciados referiram-se aos jogos, brincadeiras, recreação, jogos pré-desportivos, desen-
volvimento infantil, história da educação, músicas, desenvolvimento motor, dança, impor-
tância do movimento na infância, flexibilidade, equilíbrio e coordenação, destacando-se a 
ocorrência de jogos e brincadeiras e desenvolvimento infantil. 

As concepções do grupo quanto ao papel da Educação Física na formação dos educan-
dos consistiram na importância atribuída à área para o desenvolvimento global do aluno, 
para o desenvolvimento cognitivo, como uma ferramenta auxiliar para a compreensão de 
limites e de regras, como disciplina que possibilita às crianças movimentarem-se, socia-
bilizarem-se, aprenderem a respeitar o próximo e conhecerem o seu próprio corpo e suas 
possibilidades de movimento. 

Na resposta à questão 3, verificou-se que os principais conteúdos relacionados à cul-
tura corporal de movimento ministrados pelas professoras em suas aulas relacionam-se 
ao equilíbrio, coordenação motora, consciência corporal, jogos e danças, denotando-se a 
preocupando em utilizar materiais diversificados para a aplicação das atividades. 

As expectativas das professoras no início do programa consistiram no objetivo de am-
pliar e aprender novos conteúdos, vivenciar novas práticas e compartilhar experiências, a 
fim de melhorarem o trabalho por meio da aplicação de novos conhecimentos na ação 
pedagógica. 

Em todos os encontros as professoras foram estimuladas a elaborar e aplicar para o 
grupo atividades relacionadas aos temas abordados no encontro anterior, sem perder de 
vista as necessidades do cotidiano escolar de cada uma. Com essa dinâmica buscou-se, 
constantemente, torná-las protagonistas da própria formação, estimulando a criação, a 
avaliação e a crítica aos elementos abordados nas atividades.

Considera-se relevante, face a esse quadro, salientar a concepção de formação conti-
nuada presente nessa perspectiva que contrapõe-se à ideia de que à universidade cabe a 
produção do conhecimento e aos profissionais da Educação Básica a sua aplicação, socia-
lização e transposição didática. Avançando, assim, para além da dicotomia entre teoria e 
prática (CANDAU, 1997; PÉREZ GÓMEZ, 1997).

Ao final do programa realizou-se um processo avaliativo em que as professoras tiveram 
a oportunidade de expor suas considerações a respeito de todas as atividades desenvolvidas 
no decorrer do processo, bem como suas expectativas e sugestões para a continuidade do 
mesmo, prevista para o ano de 2010.
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Destacou-se na avaliação realizada pelas participantes: a importância do programa 
como um espaço para compartilhar experiências, como citou a Professora 1: “é mais uma 
troca de experiências aqui nesse curso e eu achei muito positivo”. A ênfase dada às ati-
vidades práticas também foi mencionada como aspecto positivo: “gostei também porque 
saiu da literatura, e fomos para a prática. Fomos buscar vivências, tem bastante coisa que a 
gente não conhecia, e por mais que a gente tenha bastante ano de prefeitura, de experiên-
cia, assim, pra mim foi ótimo. Eu gostei muito.” (P2). 

A aquisição de novos conhecimentos, especialmente aqueles relacionados às faixas etá-
rias em que as professoras não atuam e a importância do movimento e do elemento lúdico 
para a aprendizagem e desenvolvimento infantil também foram destacados, de modo que 
a avaliação geral do programa pautou-se em diferentes aspectos positivos apontados pelas 
depoentes. 

Para a continuidade do programa, as professoras sugeriram efetuar registros dos con-
teúdos desenvolvidos mais frequentemente, especialmente aqueles que envolvem músi-
cas; aprofundar os estudos por níveis de aprendizagem (por faixa etária); abordar temas 
relacionados à Educação Física adaptada; e, a necessidade em estabelecer o equilíbrio na 
relação teoria-prática, como destacou a Professora 3: “primeiro a teoria. Sem uma teoria 
você não pode justificar [...] eu acho que as pessoas têm que ter a teoria”. Enquanto a Pro-
fessora 4 enfatizou sua preferência pelas vivências: “eu acho que a gente vivenciou muito 
mais a parte da prática [...] acho que sou muito mais sinestésica, adoro essas coisas assim 
práticas, e eu estou um pouco cansada de teoria, acho até por estar muito tempo estudando 
cansa um pouco.”

Parece evidente que a prática pedagógica precisa ser concebida como o fio condutor 
da formação continuada, mas isso não significa que a teoria seja irrelevante. A questão 
está em superar a dualidade teoria/prática, conscientizar-se que aprender e fazer ou que 
formação e ação docente não se constituem como polaridades. 

Considerações Transitórias
Como resultados do programa de formação desenvolvido, priorizou-se a compreensão 

do papel da Educação Física na Educação Infantil e Fundamental (1ª a 4ª séries), bem 
como, da profissão docente (profissionalidade docente), particularmente no que se refere à:

•	 Novo olhar das professoras sobre as práticas educativas em Educação Física e pro-
fissão docente;

•	 Mudanças de atitudes das professoras face o comportamento motor da criança;
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•	 Mudanças de atitudes das professoras diante de sua própria prática pedagógica em 
Educação Física e do exercício da profissionalidade docente;

•	 Domínio, por parte das professoras, dos conteúdos pertinentes à Cultura Corporal 
do Movimento;

•	 Aprimoramento, por parte dos alunos universitários, da prática pedagógica da 
Educação Física e da reflexão sobre a profissionalidade docente;

•	 Aprendizagem das professoras no que se refere aos elementos constitutivos da prá-
tica pedagógica expressos por intermédio dos planos de ensino;

•	 Autonomia no planejamento e elaboração dos planos de ensino das aulas de Edu-
cação Física;

•	 Contribuição da pesquisa para a produção da vida do professor, da profissão docen-
te e da escola. Contribuição da pesquisa e intervenção para a Educação Nacional, 
na particularidade do município de Bauru – SP;

•	 Divulgação da pesquisa em periódicos e congressos da área da Educação e da Edu-
cação Física.

Concluiu-se a existência de limitações por parte das professoras participantes do pro-
grama quanto aos conhecimentos relacionados à Educação Física, embora a maioria tenha 
participado de práticas de formação voltadas para os conteúdos dessa área. Nesse sentido, 
a intervenção realizada pelo programa de formação continuada propiciou às professoras 
o acesso e a reflexão em torno dos conhecimentos pertencentes à Cultura Corporal de 
Movimento, bem como a transposição dos saberes apreendidos na ação pedagógica, como 
relatado pelas participantes. Verifica-se, desse modo, a relevância do projeto ao cumprir o 
papel da Universidade na relação ensino-pesquisa-extensão. Assim, a sua continuidade no 
ano de 2010 propiciará o aprimoramento dos professores envolvidos e outros, consequen-
temente, a melhoria do ensino dos conteúdos da Educação Física Escolar e, ainda, discus-
sões mais aprofundadas em termos da pesquisa do projeto e o ensino inicial da graduação.
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Estrangeiros na Escola: 

Uma Reflexão Sociológica

Breno Cacossi Capodeferro; Sueli Guadelupe de Lima Mendonça. 

Faculdade de Filosofia e Ciências. UNESP – Campus de Marília. 

Resumo: O objetivo deste artigo é realizar uma reflexão sociológica sobre a 
participação do Núcleo de Ensino na escola, por meio do projeto Ci-
ências Sociais na Escola: novo jovem e os desafios pedagógicos, desenvol-
vido em turmas do ensino médio da rede pública estadual nas aulas 
de Sociologia. A partir do projeto, acabamos nos deparando com uma 
realidade que mostra como, por condição, os participantes do Nú-
cleo de Ensino figuram como estrangeiros no interior daquele espa-
ço, tomando o conceito de estrangeiro, tal como é tratado por Georg 
Simmel em O Estrangeiro (1983). Observando as implicações desta 
condição, demonstramos as implicações pedagógicas das relações so-
ciais estabelecidas nestas situações sobre o ensino de Sociologia desta 
escola, tendo em vista a constituição da identidade a partir da experi-
ência dos diferentes papéis sociais pelo indivíduo, tal como é expressa 
por Goffman (1985).

Palavras-chave: Ensino de Sociologia – formação de professores – ciências sociais na 
escola

1. Introdução
A educação, como objeto de análise das Ciências Sociais, vem lentamente recuperando 

espaço nas pesquisas e preocupações de cientistas sociais, que começam a se sensibilizar 
para sua importância na compreensão da realidade social e elaboração de propostas de 
atuação visando a enfrentar problemas crônicos, estruturais da sociedade capitalista atual.

Nessa perspectiva, a contribuição do Núcleo de Ensino ao curso de Ciências Sociais 
tem propiciado espaços de pesquisa nas diferentes dimensões: na formação de professores 
de Sociologia e na atuação como cientista social. Trata-se aqui da recuperação histórica 
de duas dimensões valiosas, já apontadas pelos clássicos da Sociologia brasileira: Florestan 
Fernandes (1977), Cândido (1983) e Fernando de Azevedo (2003). A nova geração de 
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cientistas sociais, que passou pela formação criativa do Núcleo de Ensino, vivenciou os 
desafios da práxis in lócus, diretamente envolvida com a problemática social em foco, não 
só como analista, mas também como parte integrante da totalidade social que se manifesta 
nas relações sociais concretas do cotidiano. Tal fato permitiu a abertura da possibilidade de 
unir teoria e prática, numa perspectiva qualificada de atuação do cientista social na escola. 

As pesquisas desenvolvidas pelo Núcleo de Ensino na última década contribuem para 
abrir caminhos para explorar e avançar na apreensão da realidade educacional em suas 
diferentes facetas, manifestas nas relações sociais do cotidiano escolar, bem como na ela-
boração de uma metodologia de ensino de Sociologia, lacuna inquestionável das Ciências 
Sociais na educação básica. A trajetória da pesquisa Ciências Sociais na Escola, desenvolvida 
junto ao Núcleo de Ensino há anos, vem produzindo conhecimentos importantes sobre a 
prática pedagógica na área de Sociologia, possibilitando uma reflexão cada vez mais quali-
ficada sobre a temática, bem como refinamento da análise sociológica da escola, dimensão 
estratégica para compreensão das contradições, conflitos, problemáticas presentes em seu 
cotidiano. Nesse sentido, nosso objetivo neste artigo é refletir sobre a presença dos bolsis-
tas do Núcleo de Ensino na escola e sua interação com seus agentes sociais. 

2. Professores estrangeiros na escola
O projeto Ciências Sociais na Escola tem uma parceria com uma escola estadual, cons-

truída ao longo dos seus quatro anos de existência. O objetivo do projeto é promover uma 
relação concreta que una teoria e prática do ensino de Sociologia na escola, a fim de que os 
participantes do projeto1, além de estudarem as relações de ensino-aprendizagem a partir 
da teoria histórico-cultural, também tenham a experiência de, à luz da teoria, ministrarem 
aulas de Sociologia na escola parceira, cedidas por professores da escola. O conhecimento 
construído na área resulta das leituras e reflexões, com o acúmulo das experiências nas 
salas de aula da escola2. 

Ao entrar na escola, os agentes do projeto encontram-se em uma condição um tanto 
quanto particular em relação aos pertencentes àquele espaço. A relação que há entre os 
participantes do projeto com o espaço escolar, bem como com os agentes daquele espaço, 
é, em tudo, inusitada e exclusiva. A escola, tal como se organiza no Brasil, é composta por 
agentes escolares com funções mais ou menos definidas, são eles os professores, os alunos, 
os diretores, os coordenadores, os funcionários das mais diversas funções (desde adminis-
trativas, até as de inspeção dos alunos nos “espaços públicos” da escola, como o “recreio”). 

1  Alunos da UNESP selecionados como bolsistas do Núcleo de Ensino de Marília para desempenhar as atividades do projeto, ou 

que são voluntários.

2 Este processo está sob a orientação e coordenação da Drª. Sueli Guadelupe de Lima Mendonça, docente da UNESP.
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Os participantes do Núcleo de Ensino não se encaixam em nenhum dos encargos acima 
referidos. O objetivo deles é, além de tecer análises sobre as vivências na escola, o de minis-
trar aulas para algumas salas pré-definidas em horários pré-determinados, cedidos pelos 
professores e pela direção da escola. 

Se, como dito, um dos objetivos é ministrar aulas, então, a bem dizer, sabemos que 
quem desenvolve esse tipo de atividade pedagógica são professores, ou seja, é atribuído 
pela sociedade ao professor o papel de ensinar na escola. Logo, se os agentes do projeto 
irão ministrar aulas, eles serão professores. Todavia, há uma gama de impeditivos a esta 
classificação simplificada da posição dos alunos do Núcleo na escola que pretendemos 
explicitar logo adiante.

O ser professor é uma construção social que se fundamenta em representações especí-
ficas. Como mostra Simmel em Requisitos Universais e Axiomáticos da Sociedade (1973), 
o a priori social é um mecanismo que refere o indivíduo ao papel que é esperado que ele 
cumpra, e este papel é constituído de determinados padrões de representação e significa-
do. Este a priori social implica em um mecanismo de orientação simbólica das ações dos 
indivíduos, logo, faz, por exemplo, com que, no primeiro dia do ano, sem ter tido nenhuma 
aula, sem mesmo conhecer o professor, os funcionários organizem as carteiras em fileiras, 
os alunos, ao início da aula, sentem nas carteiras e esperem que o professor comece a aula, 
se direcionem para frente, por esperarem que o professor se coloque à frente deles. Essas e 
outras ações ocorrem pela condição apriorística do evento social que é a aula. Quer dizer, 
à aula e ao professor são atribuídos determinados significados que são construídos social-
mente, e fazem com que, sem que ninguém indique o que deve ser feito, ou dê ordens, os 
indivíduos que cumprem o papel de alunos saibam como devem se portar. Por vezes eles 
podem transgredir a ordem da aula, e, por exemplo, não fazer silêncio para que o professor 
(que é quem deve falar de acordo com o a priori social da aula) inicie, mas ainda assim, 
sabem que é esperado que o façam. É observável, pois, que o cumprimento do papel es-
perado de aluno é, em tudo, dependente do cumprimento do papel de professor, pois a 
atitude de um se refere à do outro, e vice-versa.

Os professores do Núcleo de Ensino não possuem nenhum tipo de vínculo empregatício 
com a escola e se diferenciam substancialmente dos professores que ministram aulas em 
condições normais, a dizer, condições não extraordinárias como as do projeto. Os motivos 
para esta diferenciação são diversos. Em primeiro, como dito, as aulas são cedidas por 
professores, em horários específicos, fora desses horários os professores teoricamente não 
têm atividades na escola, não participam das reuniões de Horas de Trabalho Pedagógico 
Coletivo – HTPC; suas posturas e conteúdos, bem como recursos didáticos, não são deba-
tidos com os outros professores de maneira decisiva, quer dizer, não entregam o plano de 
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aulas totalmente pré-definido antes de começar o ano letivo. Não são subordinados, como 
os professores que tem vínculo empregatício são, às Propostas Curriculares, ao material 
didático do Estado, aos Planos de Ensino estabelecidos na escola, aos coordenadores e 
diretores, etc. De alguma maneira, os agentes do projeto são também submetidos aos ele-
mentos referidos, mas não com a mesma intensidade, de modo que eles são mais avaliados 
pelos colegas nas reuniões e pela coordenação do projeto na UNESP do que pelo corpo 
administrativo da escola ou pela máquina de controle estatal sobre a escola. 

Ser professor é uma profissão, e, mais do que isso, confere ao indivíduo que exerce esta 
profissão uma identidade. Quer dizer, esta profissão é a ocupação da vida do indivíduo, é 
o que o define perante a sociedade. Quando alguém pergunta o que este indivíduo é, ele 
responde: Sou professor e quando alguém pergunta o que ele faz, ouve a resposta: Dou aulas. 
No entanto, o que ocorre quando alguém faz a mesma pergunta a um membro do Núcleo 
de Ensino que ministra aulas no projeto é a reposta: Sou estudante. 

A posição deste aluno da universidade, que desenvolve atividades pedagógicas na rede 
pública, perante a sociedade não é bem definida como a de professor, a condição dele é de 
transitoriedade, é um aluno que está se tornando um professor, e mesmo que olhe as suas 
aulas com a perspectiva de um professor, e se enxergue como tal em algumas situações co-
tidianas, esta perspectiva ou é circunscrita aos momentos em que ele está desempenhando 
as atividades do projeto, ou, caso se estenda a outros momentos, de maneira alguma é igual 
à do professor oficial, pois, de qualquer modo, esta perspectiva será uma re-avaliação em 
relação à perspectiva original de vida do professor genérico, que, de fato, exerce a função 
de professor como profissão e como posição de vida.

A experiência na escola mostrou que os participantes do Núcleo de Ensino, em todos os 
espaços da escola, guardam diferenças de relacionamento em relação ao todo, em detrimento 
da relação dos outros professores. Em primeiro, na Sala dos Professores, a sensação era que a 
sala não era tanto para nós quanto para os outros professores. Naquele local, os professores 
estabeleciam conversas sobre assuntos desconhecidos por nós, e aparentemente conhecidos 
por todos eles. Havia códigos de conduta próprios que inicialmente nós desconhecíamos: do 
uso de copos, do uso dos pratos da merenda, do uso da mesa e do computador, ficávamos em 
dúvida se podíamos usá-lo, e, de fato, se algum professor entrasse e nós o estivéssemos usan-
do, aparentemente causava estranhamento. Enquanto os professores dialogavam entre eles, 
nós, do projeto, dialogávamos entre nós. Havia alguns professores curiosos para fazerem 
perguntas sobre nossas aulas, sobre o conteúdo que passávamos, sobre nossas perspectivas 
teóricas, mas essas perguntas soavam como curiosidade em relação ao outro, quer dizer, o 
diferente desconhecido que estava convivendo na mesma sala. Outra professora teceu pia-
das irônicas sobre a vestimenta inadequada de uma das integrantes do nosso projeto, pois a 
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saia era curta demais. Outra, ainda, teceu comentários sobre sermos novos e, diferentemente 
deles, termos fôlego para tratar de problemas que eles não tinham mais. 

As nossas aulas normalmente não eram dadas nas salas comuns, nós usávamos o anfite-
atro, pois, era comum o uso de filmes e músicas como recurso didático. O espaço do anfi-
teatro era maior e permitia que juntássemos duas turmas do terceiro ano do ensino médio 
para dar aula ao mesmo tempo. Historicamente, o uso dos espaços da escola — como o 
anfiteatro, instrumentos, computadores e aparelhagem de som, e a simpatia e boa vontade 
dos funcionários para nos liberar as chaves desses espaços — teve que ser construído, pois 
não havia um vínculo institucional que nos desse certos direitos, e quando não tínhamos 
tempo de pedir autorização à voz de comando maior, que era a do diretor, tínhamos que 
contar com estas boas-vontades. O espaço diferenciado, e, em alguns casos, a junção de tur-
mas, uma vez que esta junção nem sempre ocorria, em si, já marcavam algumas alterações 
em relação ao ambiente de aulas comum. Em vez de um professor, apresentavam-se aos 
alunos vários ao mesmo tempo (de 4 a 6 membros do projeto) para ministrar a aula. Os 
professores, nós, éramos um tanto mais jovens do que o habitual, tanto de aparência e de 
vivência, como, por vezes, de linguagem. De alguma maneira, o nosso universo parecia ser 
mais próximo ao deles, e a proximidade de idade determinava essa aproximação. Os nossos 
conteúdos não obedeciam às determinações que os dos outros professores obedeciam, os 
temas partiam, sobretudo, inicialmente da necessidade dos alunos, e, as aulas eram, em 
muito, baseadas no diálogo nosso com eles. Quer dizer, tentávamos que eles falassem, e 
tentávamos valorizar as suas falas. Outro aspecto importantíssimo que confere uma dis-
tância substancial entre as nossas aulas e as demais é a questão da avaliação. Mesmo que 
fizéssemos alguns exercícios com os alunos, estes só serviam para termos um balanço da 
apreensão dos alunos acerca dos conteúdos, não tinham a força coercitiva da nota.

Observa-se, pois, que a simples presença dos alunos do projeto na escola já promove 
uma alteração da rotina. A existência deste projeto na escola, e a aula ministrada por estes 
alunos, como condição inicial, já re-significa a aula como é concebida de acordo com o 
a priori social a ela atribuído. Marca uma mudança de sentidos ao pré-concebido sobre 
a representação do ser-professor, bem como uma re-interpretação em relação à aula como 
evento social historicamente construído. Se há re-significações sobre o ser professor e sobre 
a aula, isto implica em uma re-avaliação estrutural da totalidade do espaço escolar.

3. Os Papéis Sociais no Interior Da Escola
Há, pois, uma reavaliação funcional dos papéis sociais dos envolvidos na escola. As pes-

soas se tornam seres humanos mediante a aquisição de cultura, que se dá a partir da inte-
ração com outros seres sociais (GEERTZ, 1973). Cada indivíduo, na sociedade ocidental, 
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constitui sua identidade mediante a representação de papéis sociais. Ao assumir um papel 
social, como bem lembra Goffman (1985), geralmente, o indivíduo se depara com uma 
fachada já estabelecida para ele de maneira exterior. Os múltiplos papéis vividos ao longo 
da existência darão na totalidade a imagem do eu. Pois, o eu é uma totalidade bio-psico-
-social, e cada segmento desta totalidade existencial é experimentado respectivamente 
pelos papéis psicossomáticos, psicodramáticos, e sociais, e servirão para definir o corpo, a 
psique, e a sociedade. 

Segundo Vygotsky (s/d), o entorno, como meio mais imediato em que o ser está viven-
do, é a fonte de desenvolvimento do ser humano, e as relações sociais, que são dinâmicas, 
são inicialmente apreendidas a partir de uma atitude de imitação. É o que Goffman (1985) 
denomina representação de papéis. Ao representar os papéis, nesta atitude de imitação, é 
que o ser humano tem contato inicial com os objetos que mais tarde serão significados. O 
entorno oferece, pois, os instrumentos iniciais de aprendizagem.

[...] o entorno não deve ser considerado uma entidade estática e periféri-

ca com relação ao desenvolvimento; mas deve ser vista como cambiável e 

dinâmico. Temos aqui o entorno, uma situação que influi sobre a crian-

ça de um ou outro modo e dirige seu desenvolvimento. Mas a criança, 

seu desenvolvimento, se mantém cambiante e se torna diferente. E não 

é tão-somente a criança que muda; pois também muda a relação entre 

ela e eu entorno, e o mesmo entorno começa agora a ter uma influência 

diferente sobre a criança. [...] 

Por conseguinte, o que isto significa é que o entorno é um fator no campo 

do desenvolvimento da personalidade e de seus traços humanos específi-

cos, e seu papel consiste em servir de fonte deste desenvolvimento, ou seja, 

o entorno é a fonte do desenvolvimento e não seu âmbito. (VYGOTSKY, 

mimeo s/d, p. 15 e 20. Tradução livre do original.)

Na medida em que o eu pode ser expresso pela intersecção de diversos papéis, então 
podemos aferir que o desempenho na atuação de um papel específico influencia no de-
sempenho da atuação de outro, quer dizer, por exemplo, que a experiência de assumir 
o papel de filho interfere na experiência com o papel de pai; a experiência com o papel 
de aluno e professor interfere e é interferida por outras, assim como todas as outras 
experiências particulares irão interferir na totalidade do eu. A relação de conflitos e 
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complementos entre os papéis que se representa irá se refletir na definição de quem de 
fato o indivíduo é.

As variações funcionais dos papéis sociais estabelecidos criam reavaliações funcionais 
das instituições. Por exemplo, o papel do professor, que em muito fora relacionado à fa-
chada de experiente, detentor único do conhecimento, transmissor unilateral de saberes, 
quando sofre alterações, e quando, por exemplo, apresentam-se professores jovens, aber-
tos ao diálogo e ao aprendizado em conjunto com os alunos, altera-se a relação essencial 
professor-aluno. Novas condutas do ser-aluno podem ser testadas, mesmo sem que se saiba 
ao certo como se deve agir nesta nova realidade de aula, em que o papel do professor se 
alterou. Sendo assim, reavaliações estruturais se estabelecem. Então, a escola, que tinha 
por pressuposto certos papéis atribuídos aos envolvidos, perde o sentido. A perspectiva e 
as posições dos envolvidos em relação na aula devem ser remarcadas. Um choque ocorre 
quando recursos didáticos incomuns passam a ser comuns, e temas do dia-a-dia dos alu-
nos podem ser os temas das aulas, diferentemente de algumas concepções de aula em que 
só se supõe temas já sacralizados e consagrados, fora das necessidades dos alunos, para 
garantir a “segurança” do professor em relação ao conteúdo. 

Essa visão de educação, que propõe os temas consagrados e de domínio completo do 
professor, tem por pressuposto a idéia de transmissão unilateral de saberes, e é muito 
comum entre as escolas. Contrapondo-se a ela, nós nos utilizávamos de uma concepção 
vigotskyana de educação. Tomando os escritos de Serrão (2006) acerca da teoria histórico-
-cultural, para que a atividade tenha sentido para o aluno é preciso partir do que o indi-
víduo domina, conhece, para que possa, ao aprender, se desenvolver. A atividade, parte 
das necessidades causadas pela insatisfação do homem com seu presente, portanto, é uma 
condição do gênero humano, mas é preciso que, em segundo, haja um motivo que impul-
sione o indivíduo a agir, um objetivo, e, em terceiro, a ação como um processo da atividade 
e a operação que é o meio ou modo de realização da ação na atividade. 

Em relação ao choque promovido pela introdução de novidades na relação ensino-
-aprendizagem no meio, observamos que ele pode ter diferentes resultados. Um deles é 
o da negação da novidade como uma alternativa de alteração do que estava posto, mas 
simplesmente a afirmação da ausência do que era anterior. Alguns dos alunos da escola, 
envolvidos no projeto, mesmo mostrando interesse pelas aulas, mostravam encarar aquelas 
horas como não-aulas, na medida em que não se adequavam aos padrões comuns. Havia 
por parte de alguns alunos uma dúvida sobre a conduta pela qual deveriam proceder, pois 
os códigos sociais comuns não ofereciam respostas satisfatórias de orientação de ações 
naquela ocasião, sendo assim, as operações simples de conduta eram testadas com atenção. 
Como mostra Sahlins (1990), o uso de conceitos tradicionais pode implicar em reavalia-
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ções práticas, então, há um risco das categorias na ação. Remontando a Simmel (1973), 
podemos nos remeter ao a priori da vida social, dado pela proposição de que a estrutura 
condiciona o indivíduo tanto quanto ele a condiciona. A classificação formal é uma con-
dição intrínseca da representação simbólica, o objeto de percepção se torna inteligível e é 
concebido pela consciência como sendo em essência aquilo que se percebe em fenômeno, 
mas o aspecto fenomênico do evento social não apresenta o objeto em si. 

Quando em uma relação social consolidada existem significados a priori existentes so-
bre a posição que cada um ocupa no dado campo para que possa haver a comunicação, 
estes significados são naturalizados inconscientemente como fixos. No entanto, para Mar-
shall Sahllins (1990), esses significados são criados e reavaliados no interior das relações 
durante a ação, pois conteúdos imprevistos pelos conceitos a priori referidos aos objetos 
externos se aderem a eles, por exemplo, é o que estamos mostrando que ocorre com signi-
ficado dos agentes da escola e dos eventos sociais que ali ocorrem, quando da introdução 
de estrangeiros com métodos diferentes de organização.

No caso de alguns alunos, quando o respeito aos professores se dava por intermédio de 
punições disciplinares, quando na ausência dessas punições, poderia haver desde um in-
teresse ao novo que não o reprime, até um desinteresse e aproveitamento da situação para 
vazão às vontades de poder reprimidas. 

Segundo Vygotsky, a aprendizagem é uma relação social e não apenas individual, por-
tanto, tem um caráter interpsicológico, sendo assim, envolve a relação com outros, pois 
o novo que está presente fora do indivíduo, no entorno, pode ser internalizado no pla-
no intrapsicológico, a partir da assimilação de uma interação ativa em um meio social, 
mas esta internalização só se materializa quando o indivíduo a externaliza. As práticas de 
ensino-aprendizagem promovidas pelo Núcleo de Ensino na escola, ao representarem o 
novo, poderiam ser materializadas pelos alunos ou não. Notamos que em alguns momen-
tos essa materialização ocorreu, mas para alguns alunos, a reavaliação do espaço escolar 
não chegou a se concretizar. Ainda segundo Vygotsky, a relação sujeito-objeto é mediada, 
e a aprendizagem acerca do objeto só se materializa se este for incorporado como senso 
prático, ou seja, a aprendizagem deste objeto novo deve se tornar um signo, portanto, deve 
passar a ser uma ferramenta mental para outros usos quaisquer. Alguns alunos na escola 
tiveram dificuldade em internalizar a nova estrutura de aula e de prática pedagógica que 
propúnhamos, quer dizer, não a transformaram de funções externas a psicológicas indivi-
duais, pois alguns ainda tentavam classificar nossas aulas a partir dos parâmetros tradicio-
nais de transmissão unilateral de saberes por parte dos professores. Para ilustrar, segue um 
recado de duas alunas dirigido a nós do Núcleo.
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Mau aproveitamento das aulas

Olha pessoal, estamos sendo sinceras: nós achamos que as aulas não estão 

sendo aproveitadas, pois grande parte das pessoas nem dão a mínima. 

Vocês tentam fazer nós prestarmos mais atenção. Mas ninguém fala, fica 

muito chato. Sabemos que nós também não falamos. Achamos que vocês 

têm que criar uma nova coisa para a aula ficar mais gratificante para 

nós e para vocês. Não sei o que falta para ficar melhor, mas falta alguma 

coisa. Desculpa por nossas palavras. (Recado de duas alunas aos professo-

res do Núcleo de Ensino, corrigido ortograficamente)

Este recado mostra que, por um lado, para essas alunas, o novo não estava sendo apre-
endido. A sensação de que faltava alguma coisa, mesmo para aqueles que consideravam 
as nossas aulas como um momento prazeroso, ocorreu consideravelmente. Mesmo que 
se envolvessem com as atividades, os alunos tinham dificuldade em considerá-las como 
aulas, posto que as avaliavam segundo critérios alheios aos nossos. Por outro lado, outros 
alunos, não em grande número, ao participar das práticas pedagógicas que propúnhamos, 
deram saltos qualitativos um tanto quanto visíveis. Ao final das atividades alguns nos 
deram depoimentos valiosos que iam ao sentido de mostrar que de fato conseguimos 
promover o entorno e que este ofereceu os instrumentos de aprendizagem de maneira di-
ferenciada. Um deles passou a escrever poemas sobre a exploração, posto que estudamos 
as relações de trabalho junto a eles em algumas aulas. Este aluno afirmou que as primeiras 
letras de suas música saíram por conta das nossas aulas, o que apontou para o fato de que, 
para ele, e para alguns outros alunos, os conteúdos das aulas se tornaram ferramentas para 
novas realizações.

Uma proposição essencial para Sahlins (1990) é a de que na ação, categorias culturais 
adquirem novos valores funcionais. Para o autor, se as relações entre as categorias mudam, 
então a estrutura é transformada. Se os professores não cumprem o papel de acordo com a 
fachada estabelecida, não apenas o papel de professor é alterado, mas todos os outros tam-
bém o são. Mas, na hierarquia daquele evento social chamado aula, alguns pressupostos 
construídos historicamente não são facilmente alterados. No entanto, as relações de trocas 
que vão se estabelecendo dos professores com os alunos alteram os sentidos das trocas 
habituais, criam-se, pois, a partir da ação, reavaliações funcionais. Mas essas reavaliações, 
por mais que alterem as estruturas, inicialmente não passam de extensões lógicas dos con-
ceitos tradicionais, sendo assim, observamos, neste ponto, o hibridismo entre reprodução 
e transformação da cultura do local, ou seja, as alterações promovidas são primeiramente 
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interpretadas de acordo com os critérios anteriormente dados. A realidade nova só ganha 
novos critérios de interpretação, ou seja, novos significados, quando estes novos estabele-
cerem homologias com os antigos. Quer dizer, por exemplo: se cabia ao professor o papel 
de ensinar unilateralmente, quando se tenta estabelecer situações pedagógicas em que alu-
nos também tenham uma participação ativa no processo de aprendizagem, a alteração, de 
fato, só ocorre por meio de uma transferência de papéis já anteriormente dados, portanto, 
há uma reprodução desses papéis, só que com alterações: o papel de ensinar não deixa 
de existir, mas é cumprido por outros sujeitos, não fica mais unilateralmente a cargo do 
professor, a dizer, com as alterações, professor e aluno desempenham, juntos, o papel de 
ensino-aprendizagem, de maneira que o professor se torna o elo entre o menos experiente 
(aluno), com o mundo a ser descortinado, mas houve, pois, uma reprodução: a escola con-
tinuou a ser o lugar em que se ensina e se aprende, e, por outro lado, concomitantemente 
houve uma transformação: os papéis foram redistribuídos no interior desta instituição, e 
as posições dos agentes foi alterada. 

A introdução de estrangeiros na escola imprime, de qualquer maneira, uma novidade 
no cotidiano, como pudemos observar ao re-distribuir os papéis na escola, incide não 
apenas sobre a estrutura funcional das aulas e do espaço, mas sobre a aprendizagem e a 
formação dos indivíduos-alunos. Como pudemos perceber a experiência com um papel 
social interfere na experiência com os outros papéis, bem como na totalidade do eu do 
indivíduo, sendo assim, a reavaliação dos papéis no interior da escola e a nova relação com 
os conteúdos das aulas promove também a possível formação diferenciada de indivíduos. 
A introdução do projeto do Núcleo de Ensino na escola pode, ao realizar mudanças e, por 
conseguinte, desnaturalizar as relações sociais do local, promover uma possível produção 
de novos sentidos, a partir da re-significação do espaço anteriormente dado. 

4. Os estrangeiros de Dentro
O participante do Núcleo e Ensino, na escola, é como um estrangeiro, na forma como 

utilizada por Simmel, na qual o estrangeiro se refere a uma forma específica de interação. 
Ele é um elemento do próprio grupo, ou seja, faz parte dele, mas, ao mesmo tempo, ele é 
de fora. A sua condição é de estar próximo e longe. Por vezes, é uma espécie de inimigo de 
dentro, como nós, que, por vezes na escola, recebíamos olhares estranhados de professores e 
funcionários, por sermos de fora, e representarmos a novidade, o desconhecido e duvidoso. 
Simmel (1983) relaciona esta categoria ao comerciante, que é responsável por trazer as 
mercadorias de fora do país, e por isso mesmo é um estrangeiro, mesmo que o país precise 
dele. Nós também trazíamos métodos e processos de produção de aulas que eram exterio-
res à escola, e os agentes escolares nos acolhiam para o diálogo, e intercambiavam conhe-
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cimentos, aprendíamos estando na escola, e ainda assim, éramos alunos da universidade 
momentaneamente na escola pública, enquanto eles eram propriamente desta escola. Nas 
palavras do autor

[...] a pessoa fundamentalmente móvel entra ocasionalmente em contato 

com todos os elementos do grupo, mas não está organicamente ligada com 

qualquer deles por laços estabelecidos de parentesco, localidade e ocupa-

ção. (SIMMEL, 1983, p. 184)

Observa-se então uma tensão recíproca na qual o estrangeiro da universidade na escola 
estadual é um membro orgânico do grupo, mas que não está organicamente anexado. Não 
possui os mesmos vínculos. Alguns atributos genéricos e gerais ligam os participantes do 
projeto da universidade com os funcionários e professores da escola, como, por exemplo, 
a convivência no mesmo espaço, a tentativa de ensinar os mesmos alunos, e até mesmo 
alguns traços mais abrangentes quaisquer, como gostar de futebol, ou assistir a mesma no-
vela. No entanto, a posição formal do estrangeiro no espaço é marcada por atributos especí-
ficos ao grupo, que distanciam estes dois pólos do mesmo espaço. Em alguns momentos a 
consciência de só ser comum o que é mais geral pode tornar o não-comum mais evidente, 
e daí muitos dos estranhamentos podem ocorrer. Por exemplo, quando os professores 
tomam consciência de que, apesar de estarmos ali, não recebemos as mesmas cobranças 
que eles recebem, nos tornam estranhos perante eles. Esses e outros traços específicos do 
grupo de professores da escola são fatores que nos distanciam deles. 

De maneira alguma pretendemos dizer que os alunos da universidade, por não terem a 
mesma condição dos professores comuns, estão desautorizados a ministrar aulas, mas que, 
suas aulas, já por condição, provocarão reavaliações funcionais da organização dos espaços. 
A maneira como procederão, fundamentalmente, entrará em choque com os a priori sociais 
da experiência educacional, uma vez que não cumprem o papel de professor de acordo com 
a fachada que é socialmente estabelecida ao professor, e não ministrarão aulas da maneira 
como as aulas são, em padrão, previamente estabelecidas. 

Pela própria condição de distância no interior do grupo, Simmel (1983) aponta para 
uma atitude mais específica de objetividade do estrangeiro, que envolve distância e proxi-
midade, indiferença e envolvimento. Esta objetividade se liga ao fato de, apesar de estar 
dentro, o estrangeiro pode avaliar o interior a partir de critérios externos, posto seu envol-
vimento parcial com o espaço. A objetividade não significa não interação, pelo contrário, 
exige um tipo específico de participação. É comum, ainda segundo o autor, que o estran-
geiro, pelo caráter de mobilidade que tem, receba confidências daqueles que são fixados 
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no lugar, pois estes se sentem mais à vontade para falar de assuntos que, para os outros 
membros fixados no lugar, seriam delicados. Estes assuntos não seriam tão delicados para 
o estrangeiro, posto sua condição de intermitência, no entanto, ele não é qualquer um, sen-
do estrangeiro ele, mesmo com uma condição diferenciada, é membro do grupo. Sobre isto, 
lembramos de um professor queixar-se da direção da escola a um dos membros do projeto, 
ao mesmo tempo ele se queixava das cobranças que recebia, bem como sobre as pressões 
que sofria dos alunos. Fazer este tipo de queixa a outros integrantes fixos daquele espaço 
era mais delicado e arriscado, pois poderiam se indispor com a direção.

Os alunos também tinham mais liberdade de confiar a nós alguns comentários, posto 
que, por sermos estrangeiros, não tínhamos o domínio do aparelho punitivo que outros 
professores tinham. Eles reclamavam de professores, diretores e funcionários, bem como 
faziam comentários negativos sobre a escola e por vezes até sobre outros alunos que não 
estavam presentes. Alguns desses comentários só poderiam ser feitos a nós, senão corriam 
o risco de ser punidos pelo corpo administrativo da escola, ou se indispor com outros co-
legas e professores.

Portanto, este relativo afastamento corrobora uma maior objetividade que, por sua vez, 
oferece mais possibilidades ao nosso olhar sociológico acerca do espaço da escola, pois 
podíamos, estando dentro, analisá-lo mais de fora, com menos preconceito. 
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Formação e Prática Docente de Professores que 

Ensinam Matemática nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental de Redes Municipais 
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Resumo: Neste trabalho, apresentamos resultados de uma pesquisa que teve 
por objetivo investigar os reflexos de um processo de formação con-
tinuada na prática docente de professores que ensinam Matemática 
nas séries iniciais do ensino fundamental de municípios vinculados a 
UNDIME, região de Presidente Prudente. Trata-se de uma pesqui-
sa qualitativa do tipo “investigação-formação” dada a existência de 
uma relação cooperativa entre pesquisadoras e sujeitos da pesquisa. 
Os dados analisados foram coletados através de entrevistas com for-
madores, coordenadores e professores de duas das redes municipais 
que participaram do processo de formação continuada investigado. 
A partir do processo de formação vivenciado na FCT/UNESP, cada 
município organizou seu próprio processo formativo. Os dados reve-
laram que as ações desenvolvidas foram diferentes nos dois municí-
pios e impactaram a prática dos professores participantes. É possível 
identificar apropriação, ainda que incipiente, das discussões metodo-
lógicas ocorridas no processo formativo.

Palavras-chave: formação continuada de professores que ensinam Matemática; séries 
iniciais do Ensino Fundamental; redes municipais.

Introdução
O projeto de pesquisa a que se refere este artigo teve por objetivo geral investigar os 

reflexos de um processo de formação continuada na prática docente dos professores que 
ensinam Matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental de municípios vincula-

1    Docentes  do  Departamento  de  Matemática,  Estatística  e  Computação  da  FCT/Unesp/Campus  de  Presidente 

Prudente, coordenadoras do projeto vinculado ao Núcleo de Ensino, UNESP – Presidente Prudente.

2   Aluna do curso de Licenciatura em Matemática da FCT/Unesp/Campus de Presidente Prudente, bolsista do Núcleo 

de Ensino, Unesp, Presidente Prudente.

3   Aluna do curso de Licenciatura em Matemática da FCT/Unesp/Campus de Presidente Prudente, bolsista de projeto 

de extensão financiado pela PROEX/Unesp.
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dos a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), região de 
Presidente Prudente. Assim, essa pesquisa atende aos princípios dos Núcleos de Ensino 
da UNESP na medida em que se trata de um projeto induzido que envolve o trabalho 
docente enfocando a formação continuada de professores que atuam em redes munici-
pais de ensino. 

O germe da pesquisa foram os projetos anteriores, também desenvolvidos no âmbito 
do Núcleo de Ensino da FCT. Fürkotter, Morelatti e Faustino (2007; 2008), Morelatti, 
Fürkotter e Faustino (2007), Fürkotter et al (2008; 2009) e Machado et al (2008) têm 
investigado um processo diferenciado de formação continuada de professores que ensi-
nam Matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Trata-se de um processo 
contínuo, que tomou como partida o saber experiencial dos professores, suas necessidades 
e interesses, os problemas e desafios da prática escolar. A prática foi objeto de investiga-
ção e reflexão e a teoria foi buscada visando “a compreensão e a construção coletiva de 
alternativas de solução dos problemas da prática docente nas escolas” (FIORENTINI; 
NACARATO, 2005, p. 9). 

As ações tiveram como fundamento o aprender fazendo e a resolução de problemas, 
num processo de “ir e vir” no qual os participantes desenvolveram atividades em serviço 
que foram objeto de discussão, num processo de reflexão sobre a sua prática pedagógica, 
durante encontros periódicos, com a participação das professoras coordenadoras, profes-
sores colaboradores e bolsistas4.

A metodologia teve como princípio que os diversos recursos didáticos, inclusive a tec-
nologia, são essenciais e extremamente importantes na educação, sendo imprescindível uti-
lizá-los como instrumentos auxiliares no processo de construção de conceitos matemáticos.

O processo formativo contou com o apoio das Secretarias Municipais de Educação 
vinculadas a UNDIME, região de Presidente Prudente. Envolveu, em média, 30 profes-
sores que atuavam nas redes municipais de Álvares Machado, Caiabu, Euclides da Cunha 
Paulista, Iepê, Marabá Paulista, Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Narandiba, 
Pirapozinho, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Rancharia, Regente Feijó, San-
dovalina, Taciba, Tarabai  e Teodoro Sampaio. A partir das necessidades e dificuldades 
apontadas pelos professores, foram desenvolvidos quatro módulos de 30 horas cada um, 
nos quais foram trabalhados conteúdos de Números e Operações, Espaço e Forma e Tra-
tamento da Informação, considerados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 
Matemática como conteúdos essenciais nos currículos de Matemática das quatro séries 
iniciais do Ensino Fundamental. Um dos módulos foi dedicado exclusivamente ao ensino 
de Frações, uma vez que pesquisas realizadas em vários países e os resultados de avaliações 
4   Alunos do curso de Licenciatura em Matemática da FCT/Unesp/Campus de Presidente Prudente.
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de sistema no Brasil têm revelado dificuldades dos alunos no que se refere à compreensão 
desse conteúdo, em todos os níveis de ensino. Tal dificuldade se dá mesmo que as avalia-
ções externas utilizem questões semelhantes aquelas apresentadas nos livros didáticos e às 
atividades desenvolvidas pelo professor em sala de aula.

Segundo relatos dos participantes, o processo de formação proporcionou mudanças 
significativas em relação ao domínio de conhecimentos matemáticos específicos e ao seu 
ensino. A reflexão sobre as ações desenvolvidas no contexto das redes municipais nas quais 
os professores atuavam aponta indícios de apropriação das discussões metodológicas de-
senvolvidas no processo de formação continuada vivenciado e fragmentos de uma nova 
prática pedagógica. 

Dentre os professores participantes, vários deles atuavam como formadores em seus 
municípios. Uma de nossas inquietações era saber se o processo formativo desenvolvido 
por esses formadores estava contribuindo de alguma forma na prática dos professores das 
redes municipais. Ainda que não haja consenso entre pesquisadores sobre a existência de 
uma relação direta entre o conhecimento do professor e a aprendizagem do aluno ou entre 
a capacitação do professor e o rendimento escolar, Bruner (2003) defende que as práticas 
de ensino do docente na sala de aula, o desenvolvimento profissional docente, o conheci-
mento da matéria que ensina, a formação inicial e a experiência do professor determinam 
a qualidade da sua docência. 

Por sua vez, cumpre aqui comentar resultados da Prova Brasil5 dos dezessete municípios 
com professores participantes do processo de formação continuada vivenciado na FCT/
Unesp. Tais resultados são apresentados em uma escala única e cumulativa de desempenho 
capaz de descrever, em cada nível, as competências e habilidades que os estudantes de-
monstram ter desenvolvido.  A escala de Matemática é composta de 14 níveis, numerados 
de 0 a 13. A variação de 0 a 125 pontos corresponde ao nível 0, em cada um dos níveis 1 
a 12 a variação ocorre de 25 em 25 pontos e o nível 13 corresponde a mais de 425 pontos. 

5    Avaliação  que  fornece  informações  sobre  o  ensino  nos  municípios  e  escolas,  com  o  objetivo  de  auxiliar  os 

governantes nas decisões e no direcionamento de recursos técnicos e financeiros, assim como a comunidade escolar 

no estabelecimento de metas e implantação de ações pedagógicas e administrativas, visando à melhoria da qualidade 

do ensino. Sua primeira edição ocorreu em 2005 e, em 2007, houve uma nova aplicação. Envolve somente alunos de 

4ª. e 8ª. séries de escolas públicas localizadas em área urbana. Avalia as habilidades em Língua Portuguesa (foco em 

leitura) e Matemática (foco na resolução de problemas),  com questões elaboradas a partir do que está previsto para 

as séries avaliadas nos currículos de todas as unidades da Federação e, ainda, nas recomendações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. A avaliação é quase universal, todos os estudantes das séries avaliadas, de todas as escolas 

públicas urbanas do Brasil, com mais de vinte alunos na série, devem fazer a prova. Como resultado, fornece as médias 

de desempenho para o Brasil, regiões e unidades da Federação, para cada um dos municípios e escolas participantes. 

Disponível   em:  <http://provabrasil.inep.gov.br/index.php?option==com_content&task=view&id=81& Itemid=98>. Acesso 

em: 27 jun. 2008.
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Assim, não se espera que os alunos de 4ª. série do Ensino Fundamental alcancem níveis 
finais da escala, já que esses representam as habilidades desenvolvidas ao longo de todo o 
percurso da Educação Básica.

Nas edições de 2005 e 2007, a média das escolas dos dezessete municípios vinculados 
ao projeto está predominantemente no Nível 3. Na Prova Brasil 2005, 52,9% dos muni-
cípios foram qualificados no nível 3, 11,8% no nível 2 e 11,8%  no nível 1. O resultado de 
quatro (23,5%) dos municípios não está disponível6.  Em 2007, considerando os mesmos 
17 municípios, 70,6% foram qualificados no nível 3 e 29,4% no nível 4.

Com base nesses dados, podemos constatar um aumento na média das escolas dos mu-
nicípios envolvidos. Entretanto, cabe aqui um detalhamento em relação a algumas habili-
dades avaliadas. Os alunos que estão no Nível 3 ainda não calculam divisões com divisor 
de duas ordens, não comparam números racionais na forma decimal, no caso de terem 
diferentes partes inteiras e não localizam números racionais na forma decimal na reta 
numérica. Também não resolvem problemas envolvendo cálculo de conversão de medidas 
de tempo (dias/anos), de temperatura (identificando sua representação numérica na forma 
decimal), de comprimento (m/km) e de capacidade (ml/l), bem como problemas utili-
zando multiplicação e divisão em situação combinatória e adição e subtração de números 
racionais e decimais na forma do sistema monetário brasileiro, em situações complexas. 
As últimas características já são descritores dos Níveis 4 e 5, correspondentes a 225  e 250 
pontos. Isso posto, embora tenha ocorrido uma melhora nos resultados, há habilidades que 
os alunos ainda não atingem na 4ª. série do Ensino Fundamental e que são essenciais para 
compreender a realidade.

Portanto, faz-se necessário melhorar esses resultados. Nesse sentido, investigar os refle-
xos da formação continuada na prática docente de professores que ensinam Matemática é 
essencial para aprimorar os processos formativos, que podem promover o desenvolvimen-
to profissional docente e determinar a qualidade da docência (BRUNER, 2003).

A relevância da pesquisa e das ações didático-pedagógicas a ela vinculadas é justificada 
pela Lei no. 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB), cujo artigo 2º. estabelece que “os Fundos destinam-se a manutenção e ao 
desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em edu-
cação...” O parágrafo único do artigo 40 estabelece que os municípios devem implantar 
Planos de Carreira que contemplem a “capacitação profissional especialmente voltada à 
formação continuada com vistas na melhoria da qualidade de ensino.” 
6   Os resultados da Prova Brasil estão no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais  Anísio  Teixeira.  

Disponível  em: <http://sistemasprovabrasil2.inep.gov.br/ProvaBrasilResultados/home.seam>. Acesso em: 18 out. 2009.
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Referencial Teórico
A formação inicial dos professores que atuam na Educação Infantil e/ou nas séries ini-

ciais do Ensino Fundamental, conhecidos como professores polivalentes, ocorre em nível 
médio ou em curso de Licenciatura em Pedagogia.  

[..] na história de formação desses professores, em nosso país, até o mo-

mento atual, ainda é dominante a formação com terminalidade no ma-

gistério secundário, onde a matemática é, via de regra, abordada do pon-

to de vista da didática dos conceitos aritméticos elementares, deixando a 

desejar um maior aprofundamento destes como conceitos fundamentais 

da matemática e suas relações com outras áreas. (MOURA, 2004, p. 1).

Por sua vez, nos cursos de Licenciatura em Pedagogia, a carga horária destinada ao 
trabalho com conteúdos específicos é bastante reduzida. Curi (2006, p. 61), ao analisar 
grades curriculares de cursos de Pedagogia em vigor no país e as ementas das disciplinas 
que envolvem Matemática presentes em tais cursos constatou que, em média, são destina-
das “cerca de 36 a 72 horas para o desenvolvimento dessas disciplinas, cerca de 4% a 5% 
da carga horária total do curso.”  

Além disso, 

O único aspirante ao magistério que ingressa no ensino superior com op-

ção clara pelo ofício de ensinar é o aluno dos cursos de magistério de pri-

meira a quarta série do ensino fundamental. A esses, na maior parte dos 

cursos, não é oferecida a oportunidade de seguir aprendendo os conteúdos 

ou objetos de ensino que deverá ensinar no futuro. Aprende-se a prática 

do ensino, mas não sua substância. (MELLO, 2000, p. 100)

  Assim, embora uma das atribuições desses professores seja a iniciação matemática da 
criança, momento estratégico para que ela desenvolva a base sobre a qual irá se consolidar 
a compreensão dos conceitos mais complexos (MOURA, 2003, apud LOPES, 2003), há 
conteúdos de Matemática que esses professores polivalentes devem abordar com os alu-
nos, sem nunca os terem aprendido durante toda a sua escolaridade. Isso é conflitante com 
o que aponta Pires (2002, apud CURI, 2005, p. 29), para quem “o que os professores que 
ensinam Matemática devem conhecer de matemática não é equivalente ao que seus alunos 
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irão aprender. Seus conhecimentos devem ir além“. Para Blanco e Contreras (2002, apud 
CURI, 2005, p. 28), esses professores “mostram falta de confiança em situações de ensino; 
assim, por exemplo, diante das perguntas de seus alunos, dependem de livros didáticos e se 
apóiam na memória para ensinar”. 

Surge, portanto, a necessidade de investigar a formação continuada, cujo propósito 
global é “promover o desenvolvimento profissional do professor, nas suas mais diversas 
vertentes e dimensões” (PACHECO; FLORES, 1999, p. 126).

As pesquisas das últimas décadas apontam que a formação continuada tem ocorri-
do sob a forma de treinamentos e cursos de reciclagem (FIORENTINI; NACARATO, 
2005), na tentativa de suprir as lacunas existentes na formação docente, tentando atender 
interesses imediatos, com poucos reflexos na prática do professor (DEÁK, 2004).

Verifica-se, também, que a forma com que se tem designado a formação continuada de 
professores nas últimas décadas está esvaziada de sentido, ou seja, a formação dos profes-
sores em exercício tem sido desenvolvida a partir de conceitos equivocados em relação ao 
que deveria realmente representar.

Linhares e Silva confirmam esse equívoco quando dizem que

O uso das palavras não é inocente. Por isso mesmo, temos nos contraposto 

a expressões como reciclagem, treinamento e capacitação de professores. 

No primeiro caso, porque não somos matéria a ser reciclada, como um 

lixo social a que se aplica o termo. Em segundo lugar, porque não se 

trata de adestrar professores para reproduzir exercícios já testados e con-

sagrados, mas de ampliar o horizonte de suas escolhas e a esfera de seu 

potencial criador. Finalmente, capacitação também carrega o significado 

de falta, como se os professores fossem incapazes ou incapacitados (2003, 

apud SANTOS, 2005, p. 14).

Além de terem sido classificados equivocadamente, os cursos de formação continuada 
analisados em pesquisas ocorridas nas décadas de 1970 a 1990 demonstraram ser “pouco 
eficazes na mudança dos saberes, das concepções e da prática docente nas escolas” (FIO-
RENTINI; NACARATO, 2005, p.8), por várias razões.

A principal delas é que esses cursos de formação continuada promoviam uma prática 
de formação descontínua em relação: à formação inicial dos professores; ao saber expe-
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riencial dos professores, os quais não eram tomados como ponto de partida da formação 
continuada; aos reais problemas e desafios da prática escolar; e, sobretudo, porque eram 
ações pontuais e temporárias, tendo data marcada para começar e terminar. (FIORENTI-
NI; NACARATO, 2005, p.8)

Mas, a partir do fim dos anos 90, os termos reciclagem, treinamento e capacitação fo-
ram substituídos por termos como formação contínua, formação continuada e formação 
em serviço. Essa mudança não impediu, entretanto, que se mantivesse as mesmas práticas 
de antes, muitos cursos, “promovidos ora pelas agências formadoras e ora pelas agências 
empregadoras, em sua maioria fora do horário de trabalho dos professores, aos sábados, 
durante a noite, depois de uma exaustiva jornada, ou ainda nos períodos de férias” (SAN-
TOS, 2005, p. 15).

Diante disso, apenas recentemente surgiram iniciativas que apontam como fundamen-
tal um processo contínuo, no qual os professores se reconheçam

como autores da formação, concebendo-a como forma de resolver as difi-

culdades surgidas no quotidiano e de melhorar a aprendizagem dos alu-

nos... A formação deve apoiar-se numa articulação forte entre a prática 

lectiva e o esclarecimento teórico que a fundamenta e que dela emerge. 

Nesta lógica, privilegia-se a alternância prática-teoria numa relação 

dialógica em que a primeira conduz á segunda. Num contexto de forma-

ção contínua, a prática é o suporte da teoria, já que esta orienta aquela e 

não a predetermina. (PACHECO; FLORES, 1999, p. 136).

A prática, por sua vez é objeto de investigação e reflexão e os aportes teóricos

não são oferecidos aos professores, mas buscados à medida que forem ne-

cessários e possam contribuir para a compreensão e a construção coletiva 

de alternativas de solução dos problemas da prática docente nas escolas.  

(FIORENTINI; NACARATO, 2005, p. 9)

Nóvoa complementa esse pensamento afirmando que

a formação de professores não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas) mas, sim através de um trabalho de refle-
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xividade crítica sobre as práticas de re(construção) permanente de uma 

identidade pessoal (1992, p. 25).

As pesquisas também apontam que quando a formação continuada 

é imposta pela administração, através do crédito e como pré-requisito 

para a progressão na carreira, quando a formação não corresponde a 

uma necessidade sentida pelos próprios professores, é natural que estes 

perfilhem uma perspectiva que os coloca numa situação passiva, que op-

tem por um paradigma onde têm muito mais a receber do que a dar ou 

partilhar, na medida em que estar na formação é preferível ao participar 

(PACHECO; FLORES, 1999, p. 131).

Essa situação passiva limita as ações de formação continuada a “uma corrida em busca 
de ínfimos acréscimos salariais por meio da progressão na carreira” (SANTOS, 2005, p. 
69). Para Dalben, 

A formação continuada não pode ser concebida apenas como um meio 

de acumulação de cursos, palestras, seminários, de conhecimentos ou téc-

nicas, mas um trabalho de reflexibilidade crítica sobre as práticas e de 

construção permanente de uma identidade pessoal e profissional em in-

teração mútua (2004).

A pesquisadora também aponta que  

a formação continuada tem uma característica fundamental que não 

pode ser esquecida, ... , porque ela se caracteriza:

- pela superação dos limites do repasse de informações desvinculadas do 

contexto,

- porque é uma formação que se dá após a formação inicial, então, com 

sujeitos que são trabalhadores em exercício,

- numa dada realidade, podendo garantir unidade entre o cognitivo, o 

afetivo e o motivacional, ampliando os alcances na construção de uma 

cultura docente diferenciada (DALBEN, 2004).  
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Nesse sentido, os cursos de formação continuada devem representar um espaço no qual 
o professor tenha a possibilidade de refletir sobre sua prática o que, para Ghedin (2007), 
o torna construtor de seu próprio conhecimento. Ou seja, cabe ao professor partilhar e 
ser agente crítico e reflexivo sobre a sua prática, o que ampliará os seus conhecimentos e 
promoverá o seu desenvolvimento profissional.

Deste modo, o processo de formação continuada deve ser um programa permanente 
continuado de desenvolvimento profissional do professor, “resultado do equilíbrio entre as 
necessidades do sistema educativo e as necessidades individuais e profissionais dos profes-
sores” (PACHECO; FLORES, 1999, p. 135).

Desenvolvimento e Análise da Pesquisa
Para atender ao objetivo proposto utilizamos uma pesquisa qualitativa, tipo “investiga-

ção-formação” (NÓVOA, 1991, apud CANDAU, p. 61), dada a existência de uma relação 
cooperativa entre pesquisadoras e sujeitos da pesquisa e o fato de não se tratar exclusiva-
mente de uma abordagem de pesquisa-ação e pesquisa participante.

Os sujeitos da pesquisa são professores das séries iniciais das redes municipais de en-
sino de municípios vinculados a UNDIME, região de Presidente Prudente, conforme já 
mencionado anteriormente neste texto. 

Para investigar os saberes docentes e a rotina dos professores em relação ao ensino e 
aprendizagem de Matemática, bem como o processo de apropriação de conhecimentos 
matemáticos e identificar os materiais didáticos e as estratégias de ensino por eles utiliza-
dos na transposição didática7 dos conceitos matemáticos, utilizamos, na primeira fase da 
pesquisa, entrevistas com professores que participaram do processo de formação junto a 
FCT/UNESP e que atuavam em atividades de formação em seus municípios.

Na segunda etapa da pesquisa entrevistamos outros formadores e professores dos mu-
nicípios por eles formados, como também observamos a rotina e a prática desses últimos.  

Dos 17 municípios envolvidos no processo de formação, focamos nesse trabalho dois 
municípios, aqui indicados por A e B. 

A escolha dos municípios levou em consideração o número de alunos matriculados no 
Ensino Fundamental, em escolas públicas municipais, o Índice de Desenvolvimento da 

7    Um  conteúdo  de  conhecimento,  tendo  sido  designado  com  o  saber  a  ensinar,  sofre  então  um  conjunto  de 

transformações adaptativas que vão torná-lo apto a tomar lugar entre os objetos de ensino. O trabalho  que, de um objeto 

de saber a ensinar faz um objeto de ensino, é chamado de  transposição didática. (CHEVALLARD, 1991, p. 39, apud  

MACHADO, 2008, p. 16).
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Educação Básica (IDEB)8  de 2007 e a existência de uma relação cooperativa entre as pes-
quisadoras e os professores que participaram do processo de formação continuada e que 
atuavam em seus municípios como formadores e coordenadores de escolas.

Participaram das entrevistas, duas formadoras do município A, uma formadora e duas 
coordenadoras do município B. Uma das formadoras do município A participou somente 
da etapa do processo de formação em que foi trabalhado o ensino de Frações, enquanto as 
outras participaram desde o início, no ano de 2007. 

Dentre as coordenadoras e formadoras, três possuem idade entre 41 e 45 anos, e as 
outras duas possuem menos de 40 anos. Em relação ao tempo de serviço no magistério, 
duas delas têm de 16 a 20 anos de experiência, e as outras três têm menos de 15 anos de 
tempo de serviço. Quanto a formação inicial, três delas fizeram o curso de Pedagogia e 
uma fez o curso de Geografia, uma pós-graduação em Psicopedagogia e, no momento da 
entrevista, cursava Pedagogia. Uma formadora do município A fez o curso de Licencia-
tura em Ciências e, além de atuar como formadora dava aulas de Matemática no período 
noturno. Como pode ser observado, uma única formadora tem formação específica em 
Matemática, obtida em um curso de Licenciatura em Ciências. 

Também foram entrevistadas três professoras, sendo duas do município A e uma do 
município B, que participaram dos cursos desenvolvidos pelas formadoras e coordenado-
ras apresentadas acima, em seus respectivos municípios. 

Das professoras do município A, uma é licenciada em Matemática enquanto a outra 
concluiu magistério e cursava Pedagogia no momento da entrevista. A professora do mu-
nicípio B fez magistério, licenciatura em Letras e em Pedagogia, especialização em Psico-
pedagogia e um curso on line sobre Matemática. As professoras do município A têm 28 e 
41 anos, enquanto a professora do município B tem 35 anos, as três têm entre 5 a 10 anos 
de experiência no magistério.

Chama atenção o fato de formadoras e coordenadoras terem, desde a sua escolaridade, 
uma relação positiva com a Matemática, a partir da influência de professores na sua vi-
vência escolar.

8   O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007 para medir a qualidade de cada escola 

e de cada rede de ensino. É calculado com base no desempenho do estudante em avaliações do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e em taxas de aprovação. Assim, para que o IDEB de uma 

escola ou rede cresça é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente a sala de aula. O índice é medido a 

cada dois anos e o objetivo é que o país, a partir do alcance das metas municipais e estaduais, tenha nota 6 em 2022, 

correspondente à qualidade do ensino   em   países   desenvolvidos.   Disponível   em:   <http://portal.mec.gov.br/index.

php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=336. Acesso em: 18 out. 2009.
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Alguns professores de matemática que tive contato durante os anos es-

colares, me despertou (sic) um gosto pela matemática. Professores que 

faziam da aula de matemática algo dinâmico e prazeroso... (Formadora 

1, município B)

Tive um professor ..., no ensino médio, que me fez apaixonar-me (sic) 

pela matemática, na época meu sonho era fazer essa faculdade, mas casei, 

e minha vida tomou outros rumos, embora hoje veja que não sei quase 

nada, gosto muito, é uma disciplina desafiadora e eu adoro desafios (For-

madora 1, município A).

... [o professor] começou a mostrar para mim como é que você estuda 

Matemática... Sabe quando você vai pegando o gosto? Vai gostando dessa 

Matemática? Daí eu optei por ela. Daí acabei fazendo a Matemática 

por influência dele (Formadora 2, município A).

Por outro lado, uma das coordenadoras apontou o quanto a maneira como aprendeu 
Matemática influenciou sua motivação para aprender.

Como aluna eu sofri muito, pois a matemática que me ensinaram foi 

totalmente abstrata, e eu nunca tive motivação para aprender. Acredito 

que por isso sou apaixonada por História! Vejo sentido, me realizo!... 

(Coordenadora 1, município B).

O interesse das formadoras e coordenadoras em participar de cursos de formação con-
tinuada na área de Matemática teve origem na afinidade que elas têm com a disciplina, 
na clareza da sua importância e das dificuldades que encontravam em utilizar o lúdico no 
processo ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos. O mesmo ocorreu com as 
professoras, que disseram ter algumas dificuldades com a disciplina e ter interesse em se 
aperfeiçoarem como confirmam os excertos a seguir. 

Eu falo que eu quero mesmo me aperfeiçoar pra mim (sic) dar aula e 

saber me virar, e saber conduzir uma sala com as suas dificuldades, seus 

problemas. Eu quero ficar na sala de aula (Professora 2, município A).
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Eu quis fazer o curso porque tenho bastante dificuldade em matemática, 

eu acho que a parte teórica do magistério em relação à matemática, dei-

xa a desejar (Coordenadora 2, município B).

Para as formadoras do município A, a formação oferecida pela FCT/Unesp significa 
crescimento pessoal, satisfação e a percepção de que estão à frente dos demais municípios. 
Uma das formadoras afirmou que 

o modo como os cursos foram oferecidos foi importante para os professores 

perceberem as dificuldades que os alunos têm ao realizarem as atividades 

(Formadora 1, município A). 

A partir do processo vivenciado na FCT/Unesp, as formadoras assumiram as ações de 
formação continuada em seus municípios, sendo bastante diferente o modelo desenvolvi-
do em cada um deles.

No município A, as ações realizadas foram exatamente as mesmas desenvolvidas na 
FCT/UNESP, a saber, quatro módulos de 30 horas abordando os mesmos conteúdos e 
utilizando as mesmas atividades. Os participantes tinham o compromisso de desenvolver 
atividades com seus alunos que eram acompanhados pelos formadores. As aulas eram no 
período noturno e os professores apresentavam um relatório final, tendo então direito a um 
certificado. A participação nos cursos não foi obrigatória, e o certificado tem valor somente 
para classificação, na medida em que o município ainda não possui plano de carreira.

No caso específico do município B, as ações propostas foram na forma de cursos de 120 
horas, sendo 75 horas de aulas presenciais e 45 horas destinadas a tarefas semanais que os 
professores desenvolveram nas salas de aula, com seus alunos. Ao final de cada curso, os 
professores que cumpriram a carga horária mínima e realizaram as tarefas propostas re-
ceberam um certificado que vale para sua progressão funcional9. Os encontros presenciais 
foram realizados semanalmente, no final da tarde, e a participação não era obrigatória. 

Há uma outra diferença entre os dois municípios, um deles aderiu ao Programa de 
Formação Continuada de Professores das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Pró-
-letramento de Matemática - MEC10. Por ter participado desse programa, a formadora 

9   A progressão funcional é o crescimento funcional do professor efetivo. Esse programa tem por objetivo aumentar 

o salário e qualificar sua pontuação no sistema educacional através do desempenho profissional, de capacitações e 

sistemas avaliativos. 

10   Programa de formação continuada de professores que tem por objetivo oferecer suporte à ação pedagógica dos 

professores das séries iniciais do ensino fundamental de modo a elevar a qualidade do ensino de Língua Portuguesa 
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do município B desenvolveu a formação mesclando o material do Pró-letramento e da 
formação que obteve na FCT/Unesp. Na entrevista, ela destacou que as atividades práticas 
estiveram fortemente amparadas na formação da FCT/Unesp. 

Mesmo oportunizando a participação de todos os professores, os dois municípios não 
conseguiram atingir a rede toda. As coordenadoras acreditam que isso tenha ocorrido 
por motivos diversos. Um deles é o fato dos cursos não serem obrigatórios e outro é que 
professores que estão próximos da aposentadoria também não participaram dessas ações. 
Entretanto, ao que tudo indica, o motivo preponderante é o fato de não se tratar de uma 
formação em serviço na medida em que os professores não foram dispensados de suas 
atividades para participar dessas iniciativas. 

O professor deveria lecionar em um período e fazer as capacitações no 

outro, mas dentro da carga horária dele (Formadora 1, município A).

Em relação à metodologia, as formadoras e as coordenadoras relataram que um aspec-
to positivo da formação foi a vertente prática, a possibilidade de vivenciar atividades que 
seriam desenvolvidas com seus alunos e de refletir sobre as dificuldades que eles também 
poderiam encontrar quando as desenvolvessem.

Eu gostei, achei que todos que passaram por lá, souberam tratar do conte-

údo, trouxeram atividades, pois só a teoria não basta, então foi bom pelas 

aulas práticas (Coordenadora 2, município B).

Outro aspecto também destacado foi o uso de avaliação inicial e final em cada um dos 
módulos desenvolvidos. A inicial permitiu refletir sobre conteúdos que os professores pen-
savam dominar e que, ao serem retomados no decorrer da formação, puderam realmente 
aprender. A avaliação final, por revelar a evolução e as conquistas advindas da participação 
na formação, no desenvolvimento das atividades propostas e na reflexão sobre as mesmas 
como descreveu uma das coordenadoras do município B: 

e Matemática, por meio da  formação continuada de professores na modalidade a distância. Foi  realizado pelo MEC, 

em parceria com Universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada e com adesão dos estados e 

municípios. As universidades, a partir de convênio, foram responsáveis pelo desenvolvimento e produção dos materiais 

para os cursos, pela formação e orientação do professor orientador/tutor e pela certificação dos professores cursistas. 

Utilizou  material  impresso  e  vídeos  e  contou  com  atividades  presenciais  e  a  distância,  que  foram  acompanhadas 

por professores orientadores,  também chamados  tutores, que são professores ou coordenadores da rede pública de 

ensino com reconhecimento profissional e devem ter formação em nível superior, licenciatura em Pedagogia, Letras ou 

Matemática e, caso isso não ocorra, ter curso normal, magistério ou nível médio. 
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Uma estratégia que foi boa, que eu também utilizei aqui, foi a avalia-

ção diagnóstica. Pois tinha coisas que a gente achava que dominava e ao 

fazer a avaliação e no desenrolar dos módulos, as informações eram até 

melhor recebidas. Então o nosso receber era com muito mais interesse, 

porque eu tinha noção por causa daquela avaliação que eu não domina-

va aquele conteúdo (Coordenadora 2, município B).

Outro aspecto destacado sobre o processo de formação foi a vivência de atividades com 
os alunos, no contexto escolar, num processo de “ir e vir”, contemplando a reflexão coletiva. 
Preparar e desenvolver atividades e socializar os resultados fez as formadoras e coordena-
doras perceberem a importância das mesmas na construção de conceitos matemáticos e 
desmistificarem a noção de que trabalhar com material concreto é perder tempo.

... nos cursos tivemos a oportunidade de manipular os materiais, de jo-

gar, a gente percebe que as professoras tem dificuldade de fazer esse traba-

lho. Eles estão acostumados a fazer um trabalho de caderno, lousa, giz e 

lápis. Tem algumas professoras que acham que fazer isso é perder tempo 

(Formadora 1, município B).

Mais que isso, perceberam a importância de se trabalhar a prática articulada a teoria, 
visando suprir falhas na sua formação inicial quanto aos saberes docentes.

Em todas as disciplinas, é necessário trabalhar muito o conteúdo. E no 

curso da Unesp foi trabalhado, desde o início, até o final. Eu sinto que 

falta muito conteúdo, então acho que não acontece em sala de aula, pois 

o próprio professor não domina, pois tem essa falha na sua formação 

inicial (Coordenadora 2, município B).

As formadoras e coordenadoras consideraram que a maior dificuldade dos professores 
em sala de aula é trabalhar os conteúdos matemáticos com material concreto e jogos e que 
essa dificuldade está relacionada com o conceito, dizendo que este problema ocorre não 
somente na Matemática, mas nas outras disciplinas. Ou seja, a partir de uma atividade 
lúdica, ou jogo, ou da utilização de material concreto, em qualquer disciplina, a grande 
dificuldade é a formalização dos conceitos.
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As atividades com transferidor e compasso e outras envolvendo o uso de software, em-
bora trabalhadas na formação, não foram utilizadas pela formadora e pelas coordenadoras 
no município B, dada a dificuldade que ainda encontram em manuseá-los, não se sentindo 
seguras para ensinar a outros professores. 

O município B tem sistema de avaliação próprio. Os alunos são avaliados bimestral-
mente, a partir do planejamento elaborado pelos professores e dos relatórios que encami-
nham sobre as atividades desenvolvidas. Os professores preparam as atividades que desen-
volverão com os alunos em um caderno que é avaliado semanalmente pelo coordenador da 
escola. O resultado das avaliações é discutido em Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo 
(HTPC), para acompanhar a evolução dos alunos. Segundo uma das coordenadora do 
município B, trata-se de um processo contínuo cujos resultados serão mais visíveis a longo 
prazo, e o desempenho dos alunos fica claro para o coletivo dos professores de cada escola. 
Ainda para a coordenadora, esse sistema de avaliação tem feito com que os professores 
procurem aprimorar a sua prática, na medida em que quando os alunos são avaliados o seu 
trabalho também é avaliado.

Por sua vez, as professoras destacaram como positivas as atividades com material con-
creto, aprenderam a usar e conseguiram perceber o quanto ajudam no desenvolvimento 
do trabalho. 

No magistério tinha metodologia de matemática, mas no curso tinha 

uma parte prática que não tinha lá. Aprendi a manusear o material 

concreto e compreender o processo de aprendizagem do aluno. Comecei a 

usar isso na sala e deu certo. Eu já conhecia, mas não sabia usar (Profes-

sora 1, município B).

Ao observarmos a prática da Professora 1, do município B, pudemos constatar o quanto 
ela se apropriou das atividades de formação, ao desenvolver com seus alunos uma atividade 
utilizando o material dourado, que não se limitou ao manuseio do material, mas propiciou 
aos alunos a compreensão do valor posicional e do algoritmo da adição.

Ainda em relação a utilização de material concreto, uma das professoras destacou o 
envolvimento dos alunos na atividade desenvolvida.

Vejo que o interesse aqui é três vezes maior e como eles estão jogando eles 

não tem a noção de que estão aprendendo. Acho que auxilia muito o pro-

fessor com isso. E as operações também que eles vão fazendo rapidamente 
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com os dedos, mas depois vão pegando o jeito do jogo e fazem inconscien-

temente as operações (Professora 1, município A).

No caso das professoras do município A, por trabalharem em escola de tempo integral, 
atuam em aulas de experiências  matemáticas, visando suprir deficiências que os alunos 
têm em relação aos conteúdos matemáticos. Também ficou claro, o quanto essas docentes 
têm utilizado o concreto, os jogos e as atividades práticas para propiciar a construção do 
conhecimento pelo aluno. Entretanto, foi possível notar que a professora com formação na 
área de Matemática tem mais facilidade para sintetizar a atividade, associando a atividade 
prática ao conceito matemático envolvido na mesma. Embora os processos formativos 
tenham contemplado discussões metodológicas, ficou evidente que a formação inicial e o 
fato dos professores não dominarem todos os conteúdos matemáticos são fatores dificul-
tadores para a apropriação dessas discussões na prática docente.

Um aspecto que merece ser destacado é o fato da formação ter contemplado não so-
mente conteúdos de Números e Operações, mas também de Espaço e Forma e Tratamen-
to da Informação. Ou seja, a formação dos formadores e dos coordenadores, e a seguir, dos 
professores, foi além das quatro operações que sabemos serem tão trabalhadas nas séries 
iniciais. Isso mostrou a possibilidade de abordar, também, outros conteúdos.

Percebi que não bastava focar nas quatro operações, não acreditava que 

os alunos seriam capazes de entender. Mas com os métodos que aprende-

mos, eles podem sim (Professora 1, município A).

Dada a formação tradicional do professor, que prioriza a informação e o trabalho in-
dividual, a palavra “ensinar” é associada a “aulas expositivas”, nas quais os alunos pouco 
participam. 

Essa visão sobre o ensino, a aprendizagem e a sala de aula hoje precisa ser 

repensada, e precisamos perceber que a aquisição de conhecimento é um 

movimento interativo, no qual o professor aprende ao ensinar, e o aluno 

ensina ao aprender. (LOPES, 2003, p. 17).

Acreditamos que para incorporar essa nova visão é necessário que o professor assuma a 
postura de um eterno estudante.
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Sei resolver tudo, mas estudo sempre como eu vou ensinar. Em casa tento 

compreender o pensamento das crianças. Trabalho com 3ª série (4° ano). 

Às vezes eles estão muito agitados, mas penso que amanhã será melhor. 

A divisão, por exemplo, eu achava que eles não dariam conta, mas a 

diretora ajudou a trabalhar com os alunos que tinham mais dificuldade. 

Achava que não era possível, mas o problema era que os professores não 

ofereciam uma forma adequada para trabalhar os conteúdos. Adoro en-

sinar matemática (Professora 1, município B, grifo nosso).

Considerações Finais
As entrevistas deixaram claro que os processos formativos foram diferentes em cada 

um dos municípios investigados. Ao que tudo indica, a prática do professor e o interesse 
em seu desenvolvimento profissional estão diretamente relacionados com a gestão mu-
nicipal. O município B oferece aos professores um plano de carreira e os cursos valem 
créditos para ascensão no plano, estimulando assim a participação.

Com relação ao ensino de Matemática, o processo de formação  fez os professores 
perceberem que o foco dos anos iniciais do Ensino Fundamental não pode ser apenas o 
ensino de Língua Portuguesa e as quatro operações matemáticas. É possível e preciso ir 
além, é a iniciação matemática que pode propiciar uma relação afetiva da criança com a 
Matemática como base para estabelecer relações com o próprio conhecimento e com o do 
mundo em que vive.

Há consenso nos dois municípios de que a maior dificuldade dos professores em sala 
de aula é, a partir de uma atividade lúdica, ou jogo, ou a utilização de material concreto, 
formalizar conceitos matemáticos. Aqueles que conseguem superar essa dificuldade cons-
tatam a aprendizagem dos alunos. Isso revela que a apropriação dos materiais didáticos e 
de estratégias de ensino pode favorecer a transposição didática dos conceitos matemáticos. 
Essa apropriação depende fortemente da compreensão do processo de ensino, desde a 
preparação da atividade, refletindo sobre o seu sentido, até o desenvolvimento da mesma, 
tendo clareza da sua intencionalidade, até a síntese, na qual o domínio dos conceitos ma-
temáticos é fundamental.

Assim, não obstante todas as características diferenciadoras do processo de formação, a 
dificuldade de incorporar um novo fazer pedagógico à prática cotidiana, desafiando o pre-
domínio de rotinas já arraigadas, executadas sem reflexão, ainda é nítida. Acreditamos que 
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no momento em que o professor se sentir responsável pelo seu desenvolvimento profissio-
nal e entender que um professor deve estudar e refletir sempre sobre sua prática, ele estará 
incorporando plenamente um novo fazer pedagógico e levando os alunos a descobrirem 
de forma prazerosa e significativa, as idéias e os conceitos matemáticos. 
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Formação Inicial de Professores: Exercitando as 

Possibilidades do Diálogo Freireano

Zulind Luzmarina Freitas

UNESP/Departamento de Matemática/Faculdade de Engenharia, 

Ilha Solteira, e PPG em Educação para a Ciência/Faculdade de Ciências, Bauru

Ernandes Rocha de Oliveira

UNESP/Departamento de Matemática/ Faculdade de Engenharia, Ilha Solteira

Resumo: Nosso interesse, neste trabalho, é o de nos aprofundarmos no enten-
dimento do rigor metódico, procurando entendê-lo e caracterizá-lo 
na relação entre professores da universidade e alunos de licenciatura. 
Nossa preocupação está inserida nos estudos dirigidos para a forma-
ção inicial e continuada do docente, seguindo uma vertente que, por 
um lado, incentiva a valoração da relação pesquisa e ensino e, por 
outro, valoriza a busca de um rigor no uso de valores morais e éticos 
que se encontram implícitos na prática do professor, aliando o dis-
curso teórico ao discurso prático. Essa relação pesquisa e ensino se dá 
na busca do rigor por um conteúdo próprio da ciência, diz respeito 
aos fundamentos, epistemologia da matemática, e também através das 
teorias de educação, teorias de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Formação Inicial de Professores, Rigor metódico

A Relação do Professor Universitário com o 
Conhecimento
Dependendo da relação que o professor mantém com o conhecimento, sua prática co-

labora ou não para a manutenção do status quo. No caso de uma prática que caminha 
no sentido da transformação da sociedade, o professor assume o dever de contestar a or-
dem estabelecida, não no sentido de manipulação e menos ainda de dominação, mas no 
sentido de aproximar, cada vez mais, o aluno, em conjunto com o professor, da intimida-
de, da complexidade da teia de relações, da razão de ser do objeto em estudo. Conforme 
(FREIRE;SHOR 2003), a aula libertadora trabalha no sentido de desvelar a falsa liberdade 
presente nos mitos, no sentido de uma maior compreensão da realidade. Uma das arma-
dilhas do individualismo está em “ofertar”, considerando como um direito de igualdade, a 
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possibilidade de subir na vida por si mesmo, o que se constitui em uma falsa liberdade ao 
favorecer uma lógica que está posta, de dividir para conquistar, de uma lógica que serve de 
“prisão” para a maioria, enquanto beneficia alguns poucos (FREIRE;SHOR 2003).

Dado que a ideologia dominante expressa-se nas estruturas externas e internas ao su-
jeito, e estas dizem respeito a expectativas internas de alcançar êxitos já determinados 
pela ordem estabelecida, torna-se responsabilidade do professor, que faz sua opção pela 
transformação, trabalhar favoravelmente tanto para que os sujeitos sejam bem sucedidos 
nessa estrutura como para perceberem as ideologias introduzidas nas expectativas e as 
contradições nelas existentes (FREIRE;SHOR 2003).

Segundo (FREIRE;SHOR 2003), a tarefa do professor nas escolas e instituições de 
ensino superior, ao discutir o próprio processo da educação, passa por incentivar a curiosi-
dade e o rigor dos alunos, não garantindo, mas permitindo que estes percebam as contra-
dições existentes na sociedade, possibilitando com isso que alguns poucos continuem de 
maneira mais comprometida nesse processo de transformação.

Nessa prática, o diálogo é a confirmação conjunta do professor e dos alunos no ato 
comum de conhecer e reconhecer o objeto. Então, em lugar de transferir o conhecimento 
estático, como se este fosse uma posse do professor, o diálogo requer uma aproximação 
dinâmica na direção do objeto. Nas palavras de (FREIRE;SHOR 2003, p. 205), “Na pers-
pectiva libertadora, não temos nada para dar, realmente. Damos alguma coisa aos alunos 
apenas quando intercambiamos alguma coisa com eles”. 

Nessas condições, podemos dizer que o professor, “desarmado”, contextualiza o progra-
ma a ser desenvolvido em um momento em que ocorre simultaneamente a sua aprendiza-
gem e a do aluno. A relação “quem ensina aprende” é parte de como o professor compre-
ende a sua participação e o seu compromisso na construção do conhecimento.

Para Shor e Freire isto não significa, no entanto, não compartilhar de algumas “certe-
zas”, mas vinculá-las à historicidade da ciência, ou seja, entender que as perguntas surgem 
e adquirem sentido de acordo com a sociedade e o momento que vivemos; assim um co-
nhecimento novo surge e é substituído quando não dá conta de responder às questões que 
estão sendo feitas naquele tempo e lugar (FREIRE;SHOR 2003).

Nem por isso, na perspectiva de Freire e Shor (2003), o professor e o aluno têm o mes-
mo status na relação ensino-aprendizagem, o que significa que o professor  mantém uma 
posição diretiva, ou seja, ele diferencia-se da posição do aluno na medida em que “traz” 
para essa relação o conhecimento do conteúdo e processos de análise. Dessa maneira, 
ele dispõe de “rigor” e “autoridade”, o que, para os autores, implica que esta relação está 
continuamente em reconstrução no processo do conhecimento, juntamente com o aluno. 
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Conhecimento no sentido de dar “vida” ao objeto estudado, o que exige do professor e do 
aluno manter sempre uma posição cética com relação ao objeto estudado. A autoridade, e 
não o autoritarismo, no próprio processo de exercitar a autoridade, que se refaz, abre espa-
ço para o aluno trazer sua expressão na relação com o objeto, juntamente com o professor. 
A autoridade do professor, a liberdade por parte dos alunos, a busca da intimidade do ob-
jeto na sua historicidade e relações, juntas, são o motor para o pensamento crítico. Segun-
do Shor e Freire, o fato de o professor ter mais intimidade com o objeto, não significa que 
ele já esgotou todas as dimensões, todas as relações, relativas ao processo de conhecimento 
do objeto (FREIRE;SHOR 2003).

O Rigor Metódico
A preocupação do professor da universidade ao se relacionar com o graduando é imbuir 

na sua prática, experimentada enquanto aluno de graduação e de ensino médio, o rigor 
metódico. 

Freitas (2008) ao estudar o rigor metódico que professores da universidade recorrem 
destaca diferenças substanciais no que se refere às expressões do acadêmico a respeito de 
sua prática docente, observadas a partir do rigor metódico veiculado em um Projeto Uni-
versidade-Escola pela pesquisa do professor. Esse olhar permite considerar esse processo, 
ou ainda, essas diferenças, como constituinte de uma formação continuada do professor da 
universidade. O ponto central nesse processo consiste no vínculo entre ensino e pesquisa, 
permitindo que o professor universitário reflita sobre sua condição docente, como buscar 
uma organização, uma escrita ou fala referenciada fugindo do senso comum, um caminho 
metodológico, um processo de rigorização no trabalho com o professor.

O Rigor Metódico a Partir do Olhar para o 
Projeto Universidade-Escola 
No Projeto alguns elementos necessários para desencadear a relação entre pesquisa e a 

prática docente se apresentavam, para o professor da universidade, no limiar entre o con-
forto, a pesquisa, e o desconforto, a pesquisa dirigida para pensar a Escola como um todo, 
uma vez que esses eram pesquisadores em áreas próprias do conhecimento, uma vez que os 
elementos constituintes de sua área de origem o afastam e não contribuem para um olhar 
aprofundado sobre sua prática. 

Na proposta do Projeto, a construção do conhecimento é veiculada pela aposta na 
“pesquisa do professor”, fato que carrega ambiguidade. Se, por um lado, a pesquisa, de um 
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modo geral, é um dos valores da universidade, por outro, enquanto produção de conhe-
cimento valorada pelos acadêmicos, não está, necessariamente, e de fato na maioria das 
vezes isso não acontece, associada a sua atividade de ensino. Assim, ao aceitar o desafio, 
os professores da universidade tiveram de projetar suas próprias expectativas sobre esse 
objeto difuso de conhecimento, a docência.

Dessa maneira, entendemos que a pesquisa realizada com professores da universida-
de facilitou aos docentes trazerem algo que lhes era familiar, em uma situação nova, na 
qual foi possível olhar elementos que permitissem a formação docente. Pudemos, assim, 
reconhecer elementos relacionados à produção de conhecimento. Tal produção revelou-
-se sempre balizada pelo valor a ela atribuído pelo acadêmico, estando diretamente vin-
culado tanto ao investimento possível, realizado por ele, bem como à sua formação, o 
que não se refere apenas à sua vontade própria, mas também à estrutura do subcampo 
(Bourdieu, 2004) a que ele está submetido. Denominamos os sujeitos da pesquisa por 
MEL, ACA e AON. 

Assim, observamos que MEL apoiou-se fortemente na literatura na área de Educação, 
investindo para que os seus orientandos-professores se apropriassem dela. ACA, por sua 
vez, apoiou-se no saber adquirido, durante sua formação de pesquisadora na área pró-
pria e no exercício da atividade docente nessa área, investindo, através da fala, na troca 
de informações com os seus orientandos-professores, para que eles se organizassem na 
apresentação do problema a ser conduzido. Por fim, AON apoiou-se no rigor do processo 
argumentativo, investindo na construção compartilhada com seu orientando-professor de 
um objeto pedagógico comum. 

Consideramos que os aspectos abordados por MEL e ACA estão presentes em uma 
ação docente na qual se exige uma rigorosidade metódica, isto é, que ultrapasse o fazer, e 
que são possíveis quando se recupera o modo de produção da ciência. Podemos conside-
rar esses aspectos, como alguns dos sinais que caracterizam e atribuem valor à produção 
docente. No entanto, baseados em Freire (1987), outros aspectos são necessários para ação 
docente. Observamos indícios desses aspectos, ao dirigir o nosso olhar para AON, relacio-
nados com a dialogicidade, o que permite construir na relação um objeto de conhecimento 
comum. Essa ação envolve todos os aspectos de rigorosidade e construção compartilhada 
através do diálogo. Nesse diálogo, há uma suspensão da hierarquia dos sujeitos envolvidos; 
o foco é o reconhecimento do direito e da necessidade da fala de ambas as partes.

Metodologia
O grupo era formado por dois professores da universidade e seis alunos de licencia-
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turas em física e matemática, sendo que a presença de dois desses alunos era esporádica. 
Três desses alunos eram alunos ingressantes. O grupo reunia-se semanalmente por duas 
horas. As reuniões eram gravadas e digitalizadas pelos integrantes do grupo. A primeira 
etapa consistiu na seleção de temas de conteúdos do ensino fundamental relacionados à 
matemática. Posteriormente a aposta dos professores da universidade foi no estudo destes 
temas partindo da leitura de J. B. Caraça, Conceitos Fundamentais da Matemática. Essa 
escolha levava em conta a visão dos professores da universidade de introduzir uma leitura 
que permitisse ao grupo um aprofundamento, privilegiando a construção do conhecimen-
to matemático em contrapartida à apresentação e elaboração do conteúdo sem possibili-
dade de problematização. 

A dinâmica das primeiras reuniões consistia na leitura e discussão do conteúdo tratado. 
Após as quatro primeiras reuniões, o grupo optou por mudar a dinâmica das reuniões uma 
vez que havia um desconforto por parte dos professores da universidade quanto ao não 
entendimento e participação efetiva dos alunos nas problematizações conduzidas, essas 
pareciam se apresentar distantes de qualquer problematização por parte dos alunos. Para 
permitir que os alunos se aproximassem mais da leitura, optamos por, paralelamente à 
leitura selecionada, introduzir a leitura do material elaborado pelo governo do Estado de 
São Paulo e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), uma vez que este material é 
próximo ao material vivenciado pelos alunos enquanto estudantes do ensino básico, pro-
curando através de elaborações de sequências didáticas interligar as opções realizadas no 
tratamento de um determinado conteúdo. 

Após as elaborações das sequências os alunos preparavam uma apresentação e essa 
era discutida nas reuniões semanais. Era solicitado aos alunos que recorressem às leitu-
ras recomendadas. Mesmo sabendo que a situação criada não era voltada para a sala de 
aula real, uma vez que não levava em conta a complexidade da mesma, optamos nesse 
momento por privilegiar o aspecto da formação que ressalta a importância do professor 
lançar mão de argumentos que o permitam dar sentido às construções do conhecimento 
relacionadas ao fazer do professor e aos conteúdos, na maioria das vezes, não mais pro-
blematizáveis para o professor.

A nossa pesquisa segue a linha investigação ação uma vez que a construção do grupo, 
com a estrutura apresentada procura reproduzir situações anteriores (ORQUIZA-DE-
-CARVALHO, 2005) que permitem observar e conduzir questões sobre formação de 
professores, neste sentido, o grupo é uma opção metodológica de pesquisa e tem referência 
no trabalho de pesquisa conduzido por um grupo de pesquisadores. A nossa análise tem 
como base a análise de conteúdo.
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Análise e Conclusão

Apresentação

A nossa análise toma como base a transcrição de uma reunião, cuja dinâmica consistia 
na apresentação de dois seminários elaborados por três dos alunos ingressantes, sendo que 
a exposição foi realizada por uma das alunas. Os sujeitos  serão nomeados por G, alunos 
da graduação (G1, G2, G3, G4, G5, G6), e P, professores da universidade (P1 e P2). 

No rigor metódico aqui delineado apresentamos dois focos que, ao mesmo tempo que 
podem ser observados separadamente, também se entrelaçam quando pensados na educa-
ção libertadora segundo Paulo Freire.

Procuramos no primeiro foco emitir um olhar a partir do conteúdo próprio da mate-
mática, que tem início na apresentação de uma proposta de desenvolvimento de conteúdo 
(sequência didática) interligando a teoria e exercícios de fixação. No segundo foco, o nosso 
olhar é dirigido para situações em que o aluno, ao apresentar o desenvolvimento do conte-
údo, traz seus posicionamentos frente a maneira de pensar o papel do aluno, do professor 
e da escola. O rigor metódico no segundo foco é veiculado pela prática do professor e 
diz respeito ao uso de valores morais e éticos que se encontram implícitos na sua prática, 
aliando o discurso teórico ao discurso prático. O rigor metódico no primeiro foco também 
não está desvinculado dos valores apresentado pelos professores, não é incompatível com 
professor trazer os seus valores para a construção de sua prática, uma vez que todas as 
emissões dos sujeitos são passíveis de questionamentos e a busca pelo rigor é um caminho 
necessário a perseguir. Neste trabalho enfatizaremos o primeiro foco.

Primeiro Foco 

O rigor metódico nesse primeiro foco, é veiculado pela relação pesquisa e ensino, na 
busca do rigor por um conteúdo próprio da ciência e diz respeito aos fundamentos, à 
epistemologia da matemática. Nesse foco destacamos as emissões de falas entre G1 e P1. 
Entendemos que essas emissões são importantes para o entendimento e caracterização 
dos aspectos envolvidos no diálogo freiriano.

Apresentação da situação

Por um lado G1 apresenta o conceito de multiplicação segundo Caraça e os exercí-
cios utilizados para fixação (retirados de consulta à internet). Neste sentido fica visível na 
apresentação de G1 que para a elaboração da sequência foram utilizados os cadernos do 
professor, o livro de B. J. Caraça, os PCNs e a busca na internet por propostas de exercícios. 
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Essas fontes aparecem de modo explícito no material apresentado, porém ainda não foram 
transformadas e interpretadas em uma perspectiva pessoal. 

G1: apresentação do conceito de multiplicação (Caraça, 1960) - “A multiplicação defi-
ne-se como uma soma de parcelas iguais”.

G1: proposição de exercício - “João ganhou 10 caixas de lápis de cor e em cada caixa 
havia 12 lápis. Quantos lápis João possui ao todo?”

G1: justificativa da operação multiplicação – “Ao pensarmos em resolver esse exercício, 
logo, percebemos que ele dará muito trabalho se resolvermos pelo método da adição. Por-
tanto, para facilitar contas desse tipo surgiu a multiplicação”.

G1: apresentação da justificativa de utilização do exercício proposto - “Procuramos 
lançar mão de situações que os alunos têm em mãos, trazer para a sala de aula situações 
que estão presentes no cotidiano. O professor tem que estar ali facilitando, fazendo com 
que o ambiente seja favorável para o aluno aprender. Se a gente ficasse falando a criança 
perderia a atenção, por isso trazer as situações dos lápis, do material dourado, para trazer 
a criança para dentro da sala de aula. Segundo os PCNs, além de organizador o professor 
também é facilitador, nesse processo o professor não é mais aquele que expõe todo o con-
teúdo aos alunos, mas aquele que fornece as informações necessárias que o aluno não tem 
condição de aprender sozinho. Nessa função faz explanações, oferece textos, etc.”

Por outro lado, P1 lança mão de questões de maneira a permitir que G1 e o grupo ex-
plicite a visão que norteia a prática do professor. P1 também procura explorar o potencial 
da atividade apresentada, pretende, apresentando exemplos concretos, que G1 e os alunos 
explorem o potencial da atividade proposta. 

P1: “O que você espera que os alunos escrevam dessa sucessão? Você espera que ele faça 
12+12+12...? Você espera que o aluno represente a multiplicação como uma sequência de 
somas?”

P1: “Esse exemplo, brincando com a quantidade de lápis, abrange todos os possíveis 
exemplos de multiplicação.”

P1: “pense nos casos de haver várias caixas e nenhum lápis dentro delas e em uma outra 
situação de não haver nenhuma caixa, dessas que contêm doze lápis. Como seriam essas 
representações?.”

As duas proposições feitas por P1 causam certa estranheza a G1 e ao grupo, uma vez 
que parece ser comum a todos a obviedade da resposta, no entanto a introdução da pro-
posição desencadeia um chamamento ao grupo para algo não percebido, o que leva a um 
aprofundamento do assunto. 
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P1: “No primeiro caso, você esperaria que o aluno escrevesse 0+0+0..., é isso? É sempre 
isso que vocês esperam? E no segundo caso, como você representaria essa situação em que 
João não tem nenhuma dessas caixas? já que você disse que a multiplicação é a soma de 
parcelas iguais?”

P1: “Retomando aquilo que P2 falou (como os princípios citados em Caraça se apre-
sentam ou não na elaboração do conteúdo proposto?), o princípio de extensão, ou algo 
desse tipo, estende a multiplicação com o zero usando a propriedade comutativa.” 

Análise do episódio:

Neste episódio G1 sabe a resposta que espera dos alunos ao apresentar o problema. 
G1 não levanta questões a respeito do conteúdo tratado, indicando que para ela esse con-
teúdo não é problematizável e, neste sentido, basta o professor se apropriar do material 
apresentado. G1 lança mão da definição e procura explicar a necessidade da multiplicação 
retomando a própria definição, a lógica do professor é apresentar o conceito apenas como 
uma sequência de soma, associando a multiplicação como soma de parcelas. Entendemos, 
neste sentido, que a visão do professor é dirigida apenas para encaixar a atividade com a fi-
nalidade. Nesta visão o professor não reconstrói a prática e, teoria e prática ficam afastadas. 
Podemos dizer que a visão da prática apresentada por G1 é a pragmática, isto é, não tem o 
intuito de explorar o conceito visto como uma reconstrução teórica da prática.

Por outro lado P1 lança mão de exemplos concretos e procura explorá-los enquanto 
produção de uma ciência, nesse sentido, é levado em conta tanto a experiência do objeto 
estudado, quanto a sua representação. Assim P1 sabe a resposta que espera de G1 frente 
aos dois problemas apresentados, isto é, ele espera que G1 recorra à prática para apresen-
tar a resposta e procura provocá-la no sentido de reconstrução da mesma. Isto significa 
oportunizar a G1 que faça uma interligação dos exemplos e do conceito de multiplicação 
anteriormente apresentado, uma vez que na segunda proposição, o conceito de multiplica-
ção apresentado não se aplica (a resposta de G1 e dos integrantes é zero). Trata-se de um 
caso que não é coberto a partir da definição. No caso G1 sabe a resposta mas não sabe o 
que fazer quando perguntado a respeito do produto 0X10. A maneira como esse assunto é 
introduzido não é arbitrária e sim passa pela razão. Na resolução dessa indefinição recorre-
-se ao princípio da extensão citado por Caraça. No caso de 0X10 trata-se de uma operação 
possível mas que a definição não dá conta. A proposta de P1, no caso, é a de explorar a 
propriedade comutativa da multiplicação uma vez que a definição de multiplicação dada 
como soma de parcelas iguais não abrange o produto representado por 0X10. Segundo 
Caraça a 
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introdução do zero como dado provoca perturbações nas operações. Essas 

perturbações podem ser de duas naturezas - ou em face à definição, a 

colocação do zero num dos dados conduz a uma impossibilidade; ou está 

em face a uma definição possível mas que a definição não abrange.

Devemos ressaltar o caminhar de G1, que assim como MEL (FREITAS, 2008),  re-
corre à literatura para a elaboração da apresentação da sequência didática, procurando por 
um rigor que a permite ultrapassar o fazer. No entanto pelo fato das fontes utilizadas ainda 
não se encontrarem incorporadas em uma perspectiva pessoal ora essa literatura aparece, 
ora desaparece por completo, recaindo num praticismo. 

Por outro lado, a prática de P1 conduzir o diálogo é a de dissecar o exemplo ampliando 
o seu horizonte e explorando também as teorias que fornecem a base para o entendimento 
do assunto, as leituras do grupo. Neste sentido, P1 evoca a necessidade de fala relacionada 
àquela proposição, caminhando para o estabelecimento do diálogo e da busca do rigor por 
um conteúdo próprio à produção científica. Uma vez que na elaboração do material, por 
G1 e pelo grupo de alunos, estão presentes as leituras propostas e sugestão de exemplos, 
isso permite que P1, mesmo sem explicitar, transite e explore toda a riqueza de informa-
ções advindas da leitura e da experiência, o que pode favorecer ao grupo caminhar no 
sentido de lançar mão do rigor que é exigido na produção da ciência. Isto nos mostra a 
atenção de P1 na busca de um rigor compatível com uma maneira de pensar a produção 
na ciência. 
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Resumo: A preocupação com a formação inicial e em serviço de professores tem se 
tornado nos dias atuais, foco de reflexão em todos os setores, principal-
mente nas universidades. Considerando a urgência de estratégias que via-
bilizem atitudes inclusivas e modernizadas, o presente artigo visa discor-
rer sobre a realização do projeto Núcleo de Ensino realizado no período 
de março a dezembro de 2009, com o objetivo de investigar o processo de 
formação dos alunos dos cursos de licenciatura da FCT/Unesp e de pro-
fessores em serviço que atuam na rede pública municipal e estadual, para 
o uso de Objetos de Aprendizagem como ferramentas potencializadoras 
na construção de conceitos disciplinares, visando uma escola de qualida-
de para todos. No decorrer do projeto foi utilizada uma metodologia de 
análise teórica para fundamentação teórica, ações de formação e interven-
ção e aplicação de questionários, que contribuiu de forma singular para a 
construção do conhecimento e para a formação reflexiva dos sujeitos. Nas 
atividades os OA foram utilizados para formalização de conceitos e para 
afloramento do potencial dos envolvidos, onde os limites foram respeita-
dos e as habilidades foram valorizadas. Os avanços obtidos comprovam 
que é possível implementar ações de formação dessa natureza, desde que

1 Pesquisadora do Projeto Núcleo de Ensino - Mestre em Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia -FCT/

UNESP de Presidente Prudente/SP/Brasil.

2 Coordenadora do Projeto e Professora do Departamento de Matemática, Estatística e Computação da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia -FCT/UNESP de Presidente Prudente/SP/Brasil e do Programa de Pós-Graduação – Mestrado 

em Educação da FCT.

3 Pesquisadora do Projeto Núcleo de Ensino – Especialista em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa 

Maria UFSM/RS/Brasil.
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os potenciais sejam evidenciados e explorados. Desta forma, comprovou-
-se que os ambientes criados envolveram operações concretas, dando um 
sentido à formação almejada.

Palavras-chave: Formação Inicial e em Serviço, Uso de Objetos de Aprendizagem, In-
clusão de PNE.

“Um sistema complexo jamais se repete, mas se reconstrói, 

em função de suas relações com o meio”.

(Maria Candida Moraes, 1997)

Histórico: A Origem do Projeto
É reconhecida no cenário educacional a importância de re-configurações em seu pa-

radigma, uma vez que a sociedade atual lida com o ideal de superação de desigualdades e 
desenvolvimento pleno do ser humano em suas dimensões social, moral, afetiva, política, 
física, entre outras. Nesse movimento de re-configuração, o professor não poderia deixar 
de ser um dos principais atores, uma vez que é um agente escolar diretamente responsável 
pela formação do aluno.

Diante desse paradigma, o professor passa a encontrar em seu contexto de atuação uma 
gama de situações que envolvem: a construção do conhecimento e não mais o domínio 
do conteúdo, a necessidade de métodos diferenciados para o processo de ensino-aprendi-
zagem, a comunicação bilateral com seus pares (alunos e professores), a autoridade e não 
mais o autoritarismo frente aos seus alunos, e principalmente a necessidade de garantir a 
aprendizagem de TODOS os seus alunos, estando nesse todo as pessoas com Necessida-
des Educacionais Especiais (NEE). 

Neste sentido, Moraes (1997) preconiza que as formas de ensinar tornam-se novas, e 
toda novidade traz o pressuposto de que não existem modelos prontos, receitas, por isso é 
necessário re-inventar, re-criar para alcançar um ensino de qualidade, que aflore habilida-
des e desenvolva cooperação, harmonia, paz, enfim, sentimentos nobres e humanizadores. 

Uma questão de grande relevância no contexto apresentado é a inserção das Tecnolo-
gias Digitais no processo educacional, portanto é necessário compreender e acreditar que 
a grande tecnologia é o ser humano, a nossa mente. As tecnologias são extensões de nosso 
corpo, de nossa mente, como afirma Moran (1998). Grande parte dos professores acredita 
que a tecnologia é capaz de substituí-lo, subtraí-lo. Há nesta idéia um grande equívoco. 
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são complementos, ferramentas ou 
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meios, que potencializam o humano, que potencializam o papel do educador, de forma 
que este torna-se muito mais do que transmissor, mecanizador... Torna-se mediador ou 
facilitador e para tanto tem que refletir, pesquisar, analisar, questionar, e neste movimento 
sua prática necessita tomar uma nova forma.

Toda essa vertente de possibilidades gera nos professores o que Nóvoa (1998), ca-
racteriza como uma profunda crise de identidade e de valores, que é permeada por duas 
dimensões. A primeira, externa à profissão docente, multiplica as instâncias de controle 
dos professores, mediada pela racionalização do ensino e das práticas administrativas de 
avaliação, sublinhando as dimensões técnicas do trabalho docente. A segunda, interna 
à profissão docente, busca reencontrar novos sentidos profissionais, reconstruindo a sua 
identidade a partir das dinâmicas de desenvolvimento pessoal e de valorização profissio-
nal, sublinhando as dimensões reflexivas do trabalho docente.

Neste sentido, é essencial que a formação do professor garanta uma nova configuração 
de seu papel. O ato de ser professor deve perpassar a busca por novos conhecimentos e 
novas técnicas. Deste modo, o professor passa a lidar com a mudança, a dúvida, o conflito, 
a dificuldade, conceitos até então impensados pelos “detentores do saber”.

Diante destas necessidades, é importante considerar a formação inicial e em serviço de 
educadores para o uso das TIC, de forma contextualizada e significativa, modificando toda 
a dinâmica escolar. Pesquisas comprovam que, na formação do professor para o trabalho 
com projetos utilizando as TIC, o ambiente de aprendizagem torna-se melhor adaptado a 
receber e lidar com as diferenças. Este ambiente é denominado Construcionista, Contex-
tualizado e Significativo (CCS)4 definido por Schlünzen (2000).

De acordo com Valente (1991), as tecnologias (no caso da escola principalmente o 
computador) ajudam a minimizar as barreiras entre os alunos e o mundo físico, movendo 
os objetos, realizando o desenho ou a escrita. O computador é um recurso que pode ser 
usado para administrar os diferentes objetivos pedagógicos e as diferenças de aprendiza-
gem entre os alunos.

Além disto, computador dispõe de recursos como animação, som, efeitos especiais, fa-
zendo com que os conteúdos ou materiais curriculares tornem-se mais interessantes e 
atrativos. Quando falamos em Escola Inclusiva, que considera e valoriza as diferenças, o 
aluno talvez seja capaz de ficar ligado ao material por mais alguns minutos, o que pode 
trazer avanços significativos, especialmente às pessoas que apresentam algum tipo de de-
4 O ambiente Construcionista, Contextualizado e Significativo é um ambiente favorável que desperta o interesse do 

aluno e o motiva a explorar, a pesquisar, a descrever, a refletir a depurar as suas idéias. Tal ambiente propicia a resolução 

de problemas que nascem em sala de aula e cujos alunos,  juntamente com o professor, decidem desenvolver, com 

auxílio do computador, um projeto que faz parte da vivência e do contexto dos alunos.
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ficiência em relação às demais (Valente, 1991).

Dessa maneira, um dos recursos tecnológicos escolhidos para fazer parte deste projeto 
são Objetos de Aprendizagem (OA) que, de acordo com Weller et al. (2003, apud Tava-
res, 2006) são animações interativas criadas para servir como ferramenta pedagógica para 
auxiliar o professor. Seu uso em sala de aula permite instigar a curiosidade dos estudantes 
e lançar desafios que estimulem o raciocínio.   

Neste sentido, buscamos a formação dos professores tanto no âmbito da universidade 
(alunos dos cursos de licenciatura), quanto em seus cenários de atuação, a partir de refle-
xões acerca da perspectiva de se promover a construção do conhecimento por meio da 
inclusão digital.

Assim, as ações do projeto em 20095 envolveram tais parâmetros, articulando a ciência 
e a assistência dada à forma com que as práticas foram construídas e modificadas e ao 
desenvolvimento global dos alunos com necessidades especiais. Desta forma, a contextu-
alização do projeto deu-se a partir de um trabalho realizado no ano de 2002, junto a um 
grupo de pesquisadores e alunos da FCT/Unesp/Presidente Prudente/SP/Brasil, com a 
iniciativa de promover uma Inclusão Digital6 e também Social7 de Pessoas com Necessi-
dades Especiais (PNE), em um ambiente CCS, tendo como ferramenta as TIC no desen-
volvimento de projetos8. Ao longo desses oito anos foram inseridas no ambiente pessoas 
com patologias diferentes tais como: Paralisia Cerebral, Atraso Mental, Trissomia no 14p, 
Hiperatividade, Necessidades Auditivas e Síndrome de Down. Todo o trabalho de campo 
foi realizado em um laboratório didático de informática da FCT/Unesp, dando origem ao 
grupo de pesquisa denominado “Ambientes Potencializadores para Inclusão (API)”. 

A partir desta experiência, constatou-se que os alunos tornaram-se produtivos e parti-
cipativos, uma vez que o computador foi utilizado como ferramenta, aprimorando o pro-
cesso de aprendizagem dos alunos por meio de softwares que favoreceram a construção e 
depuração do conhecimento. Assim, com o objetivo de ampliar a perspectiva e efetivar o 
trabalho de pesquisa e extensão realizado, o objetivo geral do projeto ora apresentado fora 
assim delineado: Investigar o processo de formação dos alunos dos cursos de licenciatura 
da FCT/Unesp e dos professores em serviço de duas escolas da rede pública estadual para 
5  O Projeto é apoiado pelo Núcleo de Ensino desde 2005.

6  Inclusão  Digital:  direito  de  acesso  ao  mundo  digital  para  o  desenvolvimento  intelectual  (educação,  geração  de 

conhecimento, participação e criação) e para o desenvolvimento de capacidade técnica e operacional.

7  Inclusão Social: é o processo pelo qual a sociedade e o portador de deficiências procuram adaptar-se mutuamente 

tendo em vista a equiparação de oportunidades e, conseqüentemente, uma sociedade para todos.

8  Atividades  emergidas  do  contexto  dos  alunos,  partindo  de  seus  interesses  e  desejos,  considerando  suas 

potencialidades e suas habilidades,  fatores salientados por pesquisadores como Hernandez (1998), Valente (1999) e 

Schlünzen (2000).
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o uso de Objetos de Aprendizagem como ferramentas potencializadoras na construção de 
conceitos disciplinares, visando uma escola de qualidade para todos.

Tendo essa perspectivas o projeto foi desenvolvido de forma a oferecer recursos peda-
gógicos e metodológicos a partir da abordagem CCS, descobrindo seu potencial para a 
formação docente e construindo saberes, os quais serão descritos a seguir.

Desenvolvimento: Ações para a Formação
O projeto foi desenvolvido a partir de dois eixos norteadores:

1) Levantamento e estudo bibliográfico e documental (temas: Uso de OA, Formação 
Inicial e em Serviço de Professores, Inclusão e Prática Construcionista, que consiste no 
uso do computador como ferramenta para a construção do conhecimento e Trabalho com 
Projetos). 

2) Ações de caráter qualitativo laboratorial e estudo de caso (uma vez que houve o 
acompanhamento de professores para aplicação e avaliação dos OA). Diante do histórico 
do próprio projeto, que já vem sendo financiado pelo Núcleo de Ensino desde 2005, foram 
elaboradas atividades para a reflexão (Schön, 2000) e a resolução de problemas (Schlün-
zen, 2000).

Neste sentido, as ações que foram realizadas podem ser caracterizadas por dois mo-
mentos distintos. O primeiro foi o acompanhamento semanal em um laboratório didático 
de informática da FCT/Unesp, onde os estagiários voluntários (alunos dos cursos de li-
cenciatura) e bolsistas atuam junto às PNE. Nesta fase, foram analisados os momentos de 
aplicação dos OA, por meio de observação participante.

A segunda etapa consistiu na formação em serviço de professores. Para que esta etapa 
fosse efetivada contamos com a colaboração de bolsistas de outros projetos9, que aplicaram 
oficinas junto a professores da rede municipal e estadual de ensino regular e para os nossos 
estagiários deste projeto, para apresentação e reflexão sobre os dos OA. Neste sentido, 
além das oficinas, os formadores realizaram a aplicação de questionários para obter um 
feedback sobre os elementos de utilização dos OA de forma construcionista e inclusiva e 
definiram novas atividades e ações (reflexão sobre a ação).

Complementando esta etapa, utilizaram-se os dados do curso de extensão a distância 
“Tecnologias Assistivas, Projetos e Acessibilidade: Promovendo a Inclusão”, também pro-
movido pela coordenadora e pesquisadores do grupo de pesquisa Ambientes Potenciali-

9   Estes  alunos  foram  bolsistas  da  Secretaria  de  Educação  a  Distância  do Ministério  da  Educação  (SEED/MEC), 

idealizadores dos OA.
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zadores para Inclusão (API). Com esse curso, os OA foram aplicados e foi verificada a sua 
efetiva eficácia no contexto dos professores de 23 (vinte e três) turmas com aproximada-
mente 25 (vinte e cinco) professores-cursistas, espalhados por todo o território nacional.

Além disso, para orientação e definição de metas, foram realizadas reuniões semanais 
paralelas às etapas em desenvolvimento, para análise, reflexões e revisões das atividades 
aplicadas nos ambientes de pesquisa.

Acompanhamento das PNE 

O acompanhamento foi realizado para desenvolver projetos variados que partia dos 
desejos e necessidades dos alunos, utilizando OA e a rede Internet, considerando-se que 
nada, a rigor, estaria pronto, acabado, e o conhecimento, por conseqüência, não seria dado, 
como algo finalizado em nenhum momento. Constantemente este (o conhecimento), 
constituiu-se na interação dos indivíduos com o meio físico e social, com o simbolismo 
humano, com o mundo das relações sociais; e se constituiu por força de sua ação.

Assim, no trabalho com projetos utilizando as OA, o ambiente de aprendizagem esteve 
adaptado a receber e lidar com as diferenças. Por isto, o maior desafio do projeto é propor-
cionar uma aprendizagem de qualidade, considerando as características muito particulares, 
enfim, especiais de cada um dos nossos alunos. 

Um dos projetos mais desenvolvidos é a Alfabetização, que proporciona aos alunos 
reconhecer a expressão gráfica de suas ideias na tela do computador, melhorando a auto-
-imagem, auto-estima e a criatividade. Deste modo, o processo de desenvolvimento das 
atividades pode possibilitar que as pessoas envolvidas se vejam sob vários papéis, sentindo-
-se tão produtivos e capazes quanto as pessoas ditas normais, por não terem as suas difi-
culdades clinicamente diagnosticadas evidenciadas. Observemos as Figuras 1 e 2, onde os 
alunos realizam suas atividades utilizando os OA.

Figura 1: Aluno com Síndrome de Down utilizando OA.               Figura 2: Aluno com Síndrome de Asperger realizando  
                    atividade no OA.
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O eixo central do ambiente sempre consistiu em evidenciar as habilidades e desejos 
das pessoas inseridas, respeitando seus limites. Assim, proporcionamos não só a formação 
dos licenciandos, mas também um ensino de qualidade, por meio de atividades abertas, 
com as quais os alunos se enquadraram por si próprios, de acordo com os seus interesses, 
necessidades, competências e potencialidades ao resolver um problema, produzindo ou 
trabalhando com algo de seu interesse no computador. 

Para organizar seu processo de formação os estagiários realizam pesquisas de cunho 
qualitativo definido por (Lüdke e André, 1986) como o uso do ambiente natural como 
fonte direta de dados, obrigando o pesquisador a ter contato direto e prolongado neste 
ambiente e a situação a ser investigada, envolvendo a obtenção de dados descritivos por 
meio deste contato direto.

Para o levantamento dos dados realizam:

•	 Um estudo de caso10 de cada aluno para verificar seu nível de aprendizagem, pa-
tologias e universo afetivo e social, visando a busca de uma formação totalizadora e para 
a vida;

•	 Entrevistas semi-estruturadas11 e diálogos eventuais com os pais, para a confir-
mação do diagnóstico realizado sobre o nível de aprendizagem dos alunos, bem como, 
seus gostos e desejos, visando completar a verificação dos resultados, para uma análise do 
crescimento da parte afetiva e social dos alunos;

•	 Elaboração, Sistematização e Reflexão de encontros que eram realizados em um 
laboratório didático de informática, uma vez por semana, com intuito de desenvolver ati-
vidades para revisão de toda a prática de ensino, considerando o computador como uma 
ferramenta potencializadora de habilidades;

•	 Análise dos OA para verificação dos que propiciariam a comunicação, a produção 
e o aprimoramento do nível de aprendizagem e que se agreguem no desenvolvimento das 
atividades de acordo com o momento e andamento dos encontros. Os OA analisados e 
utilizados foram: Fazendinha, Um dia de Compras, Scrapbook, Festa de Aniversário, Su-
per Compras, Alfabetização12, entre outros (Alguns podem ser observados nas Figuras 3, 4 
e 5) . Além disso, utilizaram aplicativos como Word, Power Point, Paint13, e a rede Internet;

10   Um Estudo de Caso é um tipo de pesquisa empírica onde o pesquisador investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de um contexto real.

11  Roteiro pré-definido com perguntas relacionadas ao tema abordado.

12   Os OA estão disponíveis no endereço: http://www.nec.fct.unesp.br/NEC/RIVED/Objetos.php 

13  Microsoft® Word  2000  Copyright©  1983-1999,  Microsoft®  Paint  Versão  5.0  Copyright©  1981-1999,  Microsoft® 

Power Point 2000 Copyright© 1987-1999 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
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Figura 3: OA “Um dia de Compras” 
(Matemática) 

Figura 4: OA “Festa de Aniversário” 
(Interdisciplinar) 

Figura 5: OA “SuperCompras” 
(Alfabetização)

•	 Análise do processo de desenvolvimento das pesquisas por meio de um estudo 
minucioso dos dados coletados e do registro das ações nos encontros com os alunos, os 
estagiários analisaram cada fase e os progressos obtidos  comparando os mesmos com os 
estudos teóricos para subsidiar melhor a pesquisa e comparando com as idéias dos autores 
clássicos com os resultados obtidos na investigação.

As características pessoais de cada aluno são muito singulares, sendo estas pessoas ex-
tremamente especiais não pelo fato de possuírem necessidades especiais ou deficiência, 
mas por serem pessoas com interesses e sonhos que despertaram emoção e instigaram à 
realização da pesquisa de forma a aflorar o que tem de mais essencial em suas vidas.

Considerando as diferenças de personalidade, interesse e comportamento existentes, o 
desenvolvimento das atividades deu-se de modo a utilizar as TIC e OA de forma a con-
templar os anseios de cada um. Além disso, vale ressaltar que os alunos realizaram todas 
as atividades de forma autônoma e particular e demonstraram muito interesse pelos OA.

O software Word foi utilizado durante todos os encontros, visando a comunicação e o 
desenvolvimento de habilidades lingüísticas Além disso, a internet por meio do uso de 
chat’s, sites de relacionamento e sites de pesquisa também foram utilizados, favorecendo a 
efetiva inclusão digital e social dos alunos, uma vez que constituiram laços de afetividade 
e as pessoas passaram a valorizá-los pelo que realmente são capazes, pelo seu potencial.

A partir das experiências vivenciadas nesse processo de formação, confirmou-se a afir-
mação de Moran (1998), de que as tecnologias têm um grande potencial democrático, por 
ser abertas, multidimensionais. 

Além disso, os alunos podem construir páginas na Internet. De acordo com (Santos, 
2003), o desenvolvimento dessa atividade possibilita que os alunos exercitem suas habili-
dades de escrita, bem como a exploração e conhecimento de vários recursos disponíveis na 
Internet, ou seja, realiza-se uma prática transdisciplinar, utilizando a subjetividade para a 
construção de seu conhecimento.
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Em todo o processo, a Internet também foi utilizada como banco de dados, onde cada 
estagiário disponibilizava as atividades realizadas junto aos seus alunos no TelEduc, um 
Ambiente Virtual de Aprendizagem colaborativa (AVA).  Por meio do TelEduc, constitui-
ram-se novas formas de comunicação, valorizando a produção coletiva dentro do projeto 
de forma mais aberta e hipertextual  e a inclusão digital e também social foi efetivada tan-
to por parte dos alunos com NE quanto por parte dos próprios estagiários em formação.

Formação em Serviço para uso dos OA

As ações de formação em serviço do projeto foram realizadas em duas frentes diferen-
ciadas:

1) FORMAÇÃO EM SERVIÇO PRESENCIAL: atividades realizadas para a forma-
ção de professores das escolas da rede pública de ensino que constitui em uma intervenção 
pedagógica com objetivo de formação em serviço de professores para trabalhar com pro-
jetos e com OA, no contexto educacional. Assim, realizaram-se oficinas para apresentação 
e avaliação dos OA (Figuras 6 e 7) visando elaboradas estratégias para sua aplicação no 
contexto escolar, contribuindo tanto para a prática docente quanto para despertar alunos 
para um maior envolvimento com os conteúdos trabalhados em sala de aula. Esta forma-
ção aconteceu mediante diálogo e colaboração participante.

Figura 6: Oficina de Formação para uso de OA.                    Figura 7: Palestra promovida pelo grupo de 
            pesquisa API.

As oficinas foram realizadas de forma a: apresentar as concepções pedagógicas de cada 
OA visando apresentar o foco das suas atividades, público-alvo, objetivos e formas de ava-
liação. Após, era apresentado aos professores em formação o “Guia do Professor” de cada 
OA, que consiste em um guia de uso pedagógico do mesmo.  Após a apresentação inicial 
partia-se para o uso efetivo de cada OA. A fase final da oficina era a sistematização do que 
fora apresentado, e aplicado um questionário final para melhorar o processo de elaboração 
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e aplicação desses recursos. Vale destacar, que os professores eram estimulados a aplicar os 
OA com os alunos de suas salas de aulas.

2) FORMAÇÃO EM SERVIÇO A DISTÂNCIA: mediante a realização do curso de 
extensão “Tecnologia Assistiva, Projetos e Acessibilidade: promovendo a inclusão”, pro-
jeto vinculado ao Núcleo de Ensino, realizado com apoio da Secretaria de Educação Es-
pecial do Ministério da Educação e certificado pela Pró-Reitoria de Extensão da Unesp, 
onde professores da rede pública em todo o território nacional tiveram a oportunidade 
de receber orientação para abrir espaço para a conscientização de que o uso dos OA e da 
Tecnologia Assistiva aliada ao trabalho com projetos pode contribuir para a construção de 
ambientes inclusivos. 

Para tanto, no decorrer do curso foi trabalhado o módulo III (Objetos de aprendizagem 
para Inclusão), os três OA usados no curso estão ilustrados nas Figuras 8, 9 e 10 a seguir.

 

Figura 8: OA Viagem Espacial 
(Alfabetização)

Figura 9: OA Fazendinha 
(Matemática)

Figura 10: OA Scrapbook 
(Interdisciplinar)

Os professores cursistas puderam definir suas metas, e escolher temas para trabalhar 
com projetos, mencionados anteriormente. Além disso, verificaram que os conteúdos 
(conceituais) podem ser aplicados dentro do rol de atividades propostas pela escola. Em 
todo o processo, o AVA TelEduc foi utilizado para disponibilizar atividades e estratégias 
onde objetivamos que o professor sistematizasse os conteúdos apresentados e elaborasse as 
atividades usando o computador, demonstrando que todos podem ter acesso às informa-
ções, e neste processo tornam-se mediadores entre o conhecimento e os alunos.

Considerando as ações descritas e seus resultados: formação de professores inicial e em 
serviço, uso de OA e Inclusão de PNE, a fundamentação das atividades sempre foram per-
meadas pelo constante estudo e verificação de dados, trabalhando com projetos com temas 
significativos e contextualizados, em que o interesse dos professores e dos alunos e as par-
ticularidades de seus contextos (sejam elas físicas, sociais ou cognitivas) fossem respeitados.

De acordo com Almeida (2001), a criação de programas educativos como estes (que 
não são meramente tecnológicos e técnicos), significa explorar o potencial da tecnologia 
para desenvolver os processos de Ensino e Aprendizagem, por meio de uma reforma edu-
cativa e não uma reforma curricular. As atividades de formação neste sentido passam a 
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ser contextualizadas, usando a resolução de problemas por meio de tecnologia educativa. 
Desta forma, todas as etapas são mediadas por uma equipe multidisciplinar: docentes, 
especialistas em conteúdo, discentes do programa de pós-graduação e dos cursos de licen-
ciatura, pedagogos e demais profissionais de educação. 

Dentro desta perspectiva, as estratégias para melhorar o sistema educacional como um 
todo aperfeiçoam o trabalho docente. Nesse sentido, a intenção é de construir uma educa-
ção inclusiva utilizando as TIC com vistas à mudança na forma de conceber o ensino e a 
aprendizagem, ou seja, como potencializadoras.

Resultados: avaliação e estratégias de continuidade
O levantamento dos dados considerando cada etapa e objetivos das ações realizadas, 

bem como os critérios de avaliação, nortearam e formaram uma rede de compartilha-
mento para melhorar as ações tanto dos estagiários e bolsistas, quanto dos professores em 
formação, gerando artigos científicos, teses e dissertações de mestrado.

Considerando os avanços cognitivos dos alunos com NE, estes conseguiram expressar 
no computador o seu pensamento de forma clara, construindo frases completas e com 
poucos erros ortográficos. Além disso, observamos avanços cognitivos, expressão do pen-
samento e compreensão de regras gramaticais para expressão escrita e oral, respeitando-se 
as dificuldades e utilizando as habilidades de cada um.

Um outro fato relevante que deve ser salientado é que a afetividade e sociabilidade fo-
ram os caminhos que levaram cada estagiário a obter avanços junto aos seus alunos, visto 
que toda a aprendizagem ocorreu em torno de seus desejos e demonstrando todas as suas 
habilidades. 

Desta forma, comprovou-se, de acordo com (Almeida, 2001) que a criação e produção 
de objetos (mentais e palpáveis) envolveram operações concretas, pelas quais cada pessoa 
se constituiu como sujeito, dando um sentido à vida. Neste contexto, o uso dos OA pos-
sibilitou que os alunos exercitassem e aprimorassem suas estruturas intelectuais e afetivas, 
sendo de fato incluídos digitalmente e socialmente.

Construir um ambiente CCS e alcançar os resultados almejados não foi uma tarefa fá-
cil, uma vez que estes seres tão “especiais” tiveram que ser considerados em sua totalidade: 
seus sentimentos, suas angústias, seus desejos e sonhos, sua visão de mundo e sua forma de 
lidar com ele. E este desafio é que nos fez acreditar que o respeito à diferença e à recipro-
cidade encoraja estas pessoas a reconhecer os seus conflitos, erros e limitações e a descobrir 
formas pelas quais sejam expressas as suas potencialidades.
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Considerando a formação em serviço tanto dos estagiários, quanto dos professores, é 
importante considerar que na formação em serviço diante de uma nova forma de ensinar e 
de aprender, é muito importante ressaltar, além de estimularmos os professores a conside-
rarem estes aspectos: o cotidiano, a realidade, a vivência dos alunos, partindo de situações 
práticas; os conceitos curriculares podem ser contemplados e o conhecimento construído, 
em detrimento da transmissão e repetição que configura-se em práticas verticalizadas 
(Boutinet, 1990).

Assim, a afirmativa de que quando os professores têm chances de encontrar graus de 
liberdade para refletir durante e após a sua prática, procuram dar sentido ao seu próprio 
trabalho e põem assim à prova sua própria compreensão do processo no qual estão imersos 
pode ser verificada principalmente no trabalho junto aos alunos do API, onde as ativida-
des promovidas geraram um processo de reflexão constante, minimizando as dificuldades 
encontradas, como pode ser observado pelos depoimentos a seguir:

“O trabalho com os objetos de aprendizagem é de suma importância para 

o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, pois a torna significativa 

já que proporciona interação de forma lúdica, levando em conta a reali-

dade dele”.   (Professora formada A.)

“Sempre pensei em formas diferentes de aprendizagem para facilitar a 

compreensão dos meus alunos, mas os recursos precários não me ofereciam 

muitas opcões e eu vivia imaginando e criando objetos que despertassem 

o interesse e a curiosidade. Hoje fico feliz ao ver que aqueles sonhos se 

tornaram realidade e que há uma gama enorme de recursos facilita-

dores que conquistam e envolvem o aluno tornando-o protagonista de 

sua aprendizagem. E mais: que precisamos nos adequar a realidade e 

aprender com eles para não ficarmos ultrapassados.” (L. A. Q., Recife, 

08/10/2009, Ferramenta Fórum do AVA)

“... O Módulo realmente foi excelente porque disponibiliza ao professor e 

ao aluno uma ferramenta pedagógica contextualizada, interdisciplinar. E 

no exemplo do OA “ALFABETIZAÇÃO” (objeto escolhido para pratica, 

por mim) que está focado nos conhecimentos prévios das crianças, com uma 
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linguagem do seu cotidiano, respeitando os níveis da aquisição da leitura 

segundo a Psicogênese da Língua Escrita – teoria proposta de Emília Fer-

reiro e Anna Teberosky (FERREIRO &TEBEROSKY, 1986). Além dis-

so, disponibiliza ao professor critérios de avaliação processual e formativo 

mostrando os passos para retomada reflexiva dos conteúdos numa visão de 

ação-reflexão e ação, o que facilita para o professor o replanejamento dos 

conteúdos respeitando os avanços ou necessidades dos alunos...(N.M.S.N.)

 Todos adquiriram o direito e dever de falar e de ouvir, de questionar, de perguntar, 
tornando-se abertos às mudanças, por meio de uma postura de humildade e de maior 
comprometimento com o ensino e a aprendizagem exercidos.  

 É nesse sentido que a formação em serviço favoreceu a construção de experiências 
nas quais as angústias, as críticas, os questionamentos e as soluções emergiram de forma 
natural (Almeida, 2001).

 Finalizamos firmando a certeza de que precisamos rever a concepção sobre a formação 
de professores, sobre o uso de tecnologias e sobre nosso papel diante da necessidade de in-
clusão das PNE. Sob o ponto de vista educacional, para que essas metas sejam alcançadas, 
é necessário que a escola esteja aberta para receber as novas práticas e aliá-las ao processo 
de ensino, transformando-se em um ambiente onde a aprendizagem seja constituída por 
meio de projetos significativos e contextualizados, valorizando as diferentes formas de 
expressão de cada um dos educandos.

Enfim, firmamos que o novo paradigma educacional só será superado à medida que a 
auto-estima e valores como respeito a si, ao outro e ao meio sejam afloradas para todos os 
atores escolares e sociais. 
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Novas Tecnologias em Programa de Formação e 

Capacitação de Professores para as Redes Municipais

Tânia Cristina Arantes Macedo de AZEVEDO1,

Isabel Cristina de Castro MONTEIRO1,

Marisa Andreata WHITAKER1,

Marco Aurélio Alvarenga MONTEIRO2,

Carlos Henrique Ferreira Sholl de Freitas LIMA3

Resumo: Cada vez mais instituições e políticas educacionais parecem investir 
na modalidade de educação sistemática a distância como um meio 
de democratizar o acesso ao conhecimento e de expandir oportuni-
dades de educação inicial e continuada do cidadão e principalmen-
te do profissional em exercício, como forma de capacitá-lo. Neste 
trabalho investigamos o processo de construção e estruturação de 
uma sistemática de apoio à Educação a Distância a partir de ques-
tionários a professoras da rede municipal de ensino e a partir da 
elaboração de um site com vistas a mediar o processo de ensino e 
aprendizagem a distância. Nossos dados iniciais, coletados a partir 
de um pré-projeto, indicam algumas das dificuldades, dos professo-
res, do processo de mediação e da própria rede de computadores, a 
serem ultrapassadas visando atingir um processo de interação mais 
profícuo, capaz de promover o ensino e a aprendizagem a partir de 
novas tecnologias da informação.

Palavras-chave: Ensino a distância, Formação Continuada, EAD

Introdução
Nos nossos dias a tecnologia tem se desenvolvido de uma forma muito rápida e dinâ-

mica: a todo tempo uma nova descoberta surge. Mas a relação pedagogia-tecnologia é uma 
relação bi-lateral. Por um lado, há a necessidade e preocupação na formação de cidadãos 
que interajam com a tecnologia existente e sejam capazes de contribuir para que novas 

1   Profas. Dras. Departamento de Física e Química, FE-G- UNESP

2   Prof. Dr. Colaborador ITA- SJC

3   Prof. Licenciado FE-G- UNESP
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descobertas aconteçam. Por outro, torna-se cada vez mais evidente o emprego de diversas 
tecnologias para que o processo de ensino e aprendizagem ganhe um fator colaborativo. 

É muito comum hoje em dia, nos depararmos com pessoas que, através de um meio 
tecnológico, principalmente a internet e a televisão, adquirem conhecimentos, investigam 
casos, desenvolvem o raciocínio, com o objetivo de aprendizagem. Esses meios não são “o 
futuro”, já estão presentes em nossas vidas, fazem parte delas, estão presentes nas escolas, 
instituições de ensino e cooperam sobremaneira na formação do indivíduo.

Essa nova característica presente na sociedade trouxe-nos a oportunidade de vivenciar-
mos uma nova modalidade de ensino, de grande potencial e que tem se desenvolvido am-
plamente no mundo contemporâneo, utilizada na formação regular e continuada do profes-
sor, bem como de qualquer outro profissional: a Educação a distância. O próprio Ministério 
da Educação tem atuado com vigor na popularização dessa modalidade de ensino.

Nesse sentido, podemos nos perguntar: como professores e alunos encaram a educação 
a distância no Brasil como parte do processo de ensino e aprendizagem? Quais os fatores 
são influentes para que um sistema via web auxilie esse processo? Até que ponto as pessoas, 
de um modo geral, estão sensíveis a essa modalidade de ensino já aprovada pelo Ministério 
da Educação?

Esse trabalho trata, ainda que de forma bastante limitada, questões relacionadas com a 
educação a distância. Mais especificamente, investigamos as perspectivas, facilidades e di-
ficuldades encontradas entre um grupo de professores num curso de formação continuada, 
com a tecnologia da informação.

1. O Ensino a Distância na Formação Continuada 
do Professor

O Ensino a distância no Brasil

Há vários anos tem se falado a respeito dos avanços da tecnologia digital. Uma das 
conseqüências desse desenvolvimento tecnológico é a globalização, já que todo esse avanço 
afeta os meios de comunicação, tornando-os mais rápidos e eficientes, tendo em vista o 
surgimento de outras formas de se comunicar com o mundo, como a Internet, por exemplo.

A tecnologia indubitavelmente influencia fortemente o desenvolvimento da educação 
a distância, o avanço técnico nos meios de comunicação sempre impulsionou o desenvol-
vimento de experiências de ensino a distância (CARMO, 1998).
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No Brasil essa nova modalidade de ensino, já regularizada pelo Ministério da Educa-
ção, tem crescido de forma exponencial. A existência da Secretaria de Educação a Dis-
tância (SEED), representa a clara intenção do atual governo de investir na educação a 
distância e nas novas tecnologias como uma das estratégias para democratizar e elevar o 
padrão de qualidade da educação brasileira.  Diversos programas são desenvolvidos por 
essa Secretaria, como, por exemplo, TVEscola, WebEduc, DVDEscola, o Portal Domínio 
Público, entre outros.

O Portal do Ministério da Educação4 registra que o sistema de educação a distância 
brasileiro é formado por 109 instituições, das quais 49 particulares e 11 comunitárias e 
confessionais, além de 49 públicas — Universidades e Centros Federais de Educação Pro-
fissional e Tecnológica (Cefets). Nelas estudam 760.599 alunos. Segundo o Secretário de 
Educação a distância, Carlos Eduardo Bielschowsky5 “a expansão do sistema está acelera-
da e grande parte dos cursos é realmente muito boa, mas estamos trabalhando num amplo 
processo de supervisão para que a qualidade seja mantida”. 

Na era da tecnologia, os cursos à distância permitem ao estudante se formarem sem 
sair da cidade onde vivem. Por meio digital, normalmente através da internet, é possível ter 
acesso às aulas, apostilas, exercícios e até mesmo laboratórios virtuais. 

A educação por toda a vida, ampla, irrestrita e generalizada para toda 

a população é possível de ser conquistada. Os meios de comunicação e as 

tecnologias disponíveis dão as condições de formar, atualizar, qualificar, 

requalificar, reconverter profissionalmente as pessoas no decorrer de toda 

a vida. Ou seja, através da educação aberta continuada e a distância 

ou educação virtual interativa, que contém em seu seio a semente da 

democratização e da transdisciplinaridade, pode-se de forma articulada 

com a educação presencial atender às amplas necessidades e desafios edu-

cacionais dos mundos da escola, do trabalho, da cultura e da cidadania. 

(ABREU, 1999)

O texto mencionado nos faz refletir sobre o uso adequado dos meios tecnológicos no 
processo de ensino e aprendizagem. Se por um lado os meios dão condições de formar, 
atualizar, qualificar, requalificar, reconverter profissionalmente as pessoas no decorrer de 
4   Disponível em <http://portal.mec.gov.br/index.php>, acessado em 20/12/2008.

5   Conforme entrevista em áudio, republicada e disponível em <http://portal.mec.gov.br/seed/index.php?option=com_

content&task=view&id=11699&interna=6>, acessado em 19/12/2008.
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toda a vida, como afirma a autora, por outro lado é necessário avaliar a interação pessoa-
-tecnologia. 

Diversos projetos do Ministério da Educação envolvem a educação a distância. Um 
exemplo é a TV Escola, um canal de televisão do Ministério da Educação que capacita, 
aperfeiçoa e atualiza educadores da rede pública desde 1996. A proposta da TV Escola 
é proporcionar ao educador acesso ao canal e estimular a utilização de seus programas, 
contribuindo para a melhoria da educação construída nas escolas. Sua programação exibe, 
durante 24 horas diárias, séries e documentários estrangeiros, produções da própria TV 
Escola, e é dividida em faixas: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, 
Salto Para o Futuro e Escola Aberta.  Os principais objetivos da TV Escola são o aperfei-
çoamento e valorização dos professores da rede pública, o enriquecimento do processo de 
ensino e aprendizagem e a melhoria da qualidade do ensino.

Além de outros recursos, como portais, sites e projetos, o Ministério da Educação re-
gulariza a educação básica, a educação superior, profissional e de Pós-graduação através de 
Decretos e Portarias Ministeriais. Os cursos de Educação Superior e Profissional devem 
seguir os “Indicadores de qualidade para cursos de graduação a distância”6. A primeira 
versão foi elaborada em 2003 e atualizada em 2007. De acordo com a SEED, embora esses 
indicadores sejam um documento que não tem força de lei, ele é um referencial norteador 
para subsidiar atos legais do poder público no que se refere aos processos específicos de 
regulação, supervisão e avaliação da modalidade citada. Por outro lado, as orientações con-
tidas no documento devem ter função indutora, não só em termos da própria concepção 
teórico-metodológica da educação a distância, mas também da organização de sistemas de 
Educação a Distância (EAD) no Brasil. 

Formação Continuada

Zimmermann e Bertani (2003) enfatizam as dificuldades encontradas nos cursos de 
formação de professores, de forma especial nos cursos de Licenciatura em Ciências, Ma-
temática e, em nossa opinião, também de outras matérias exatas, como a Física. 

Zimmermann e Bertani (opus cit) destacam principalmente as dificuldades da união 
entre os conteúdos disciplinares específicos, pedagógicos e de cunho reflexivo e crítico. 
Lima e Vasconcelos (2008) parecem concordar com essa dificuldade ao afirmarem que:

Por melhor que seja o curso de Licenciatura, a formação do professor não 

é suficiente para capacitá-lo diante dos futuros desafios metodológicos, 

6   Disponível em http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/ReferenciaisdeEAD.pdf
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conceituais e de gestão escolar. Recém-formados raramente conseguem en-

frentar a disparidade entre o embasamento da graduação e o real da sala 

de aula, resultante do distanciamento entre o teórico dos livros e propos-

tas pedagógicas e o prático da ação docente, muitas vezes trabalhado em 

poucas horas nas disciplinas de estágio ou práticas de ensino. (LIMA e 

VASCONCELOS, 2008, p. 348)7

Assim, ao considerarmos as dificuldades da formação inicial docente, precisamos pen-
sar na formação permanente como recurso complementar. No trabalho citado anterior-
mente, os autores expõem essa necessidade que o professor sente da atualização:

O abismo entre o conhecimento assimilado na universidade e a realidade 

da sala de aula tende a aumentar com o tempo e a falta de atualização. 

Isto porque, naturalmente, o educador enfrenta, em seu ofício diário, 

provocações diversas que vão desde a simples curiosidade do aluno, com 

indagações a serem respondidas imediatamente, ao uso de novas tecnolo-

gias, como as (ainda) subexploradas facetas da informática na educação. 

(LIMA e VASCONCELOS, 2008, p. 348).

Nossa opinião está de acordo com os trabalhos citados, tendo em vista que o mundo 
contemporâneo exige mudanças a todo o tempo. O seu dinamismo faz com que profissio-
nais fiquem desatualizados rapidamente. A globalização, a informática, e toda a tecnologia 
moderna tornam-se um desafio a quem se formou há vinte ou trinta anos.  Nessa nova 
realidade, a formação acadêmica não é o fim, ela aponta caminhos, fornece conceitos e 
idéias, o básico necessário para a sua especialidade. Na formação de docentes, que possuem 
a responsabilidade na formação de pessoas cidadãs, capazes de atuarem na sociedade em 
que vivem, é necessário ainda mais investimento. Muitos professores que durante o seu 
curso de formação foram assíduos, estudiosos e brilhantes, tiveram de aprender na prática, 
estudando, pesquisando, observando, errando muitas vezes, até chegarem ao profissional 
competente que hoje são.

Com essa preocupação, o MEC mantém a “Rede Nacional de Formação Continuada 
de Professores de Educação Básica” (BRASIL, 2009), criada com o objetivo de contribuir 
para a melhoria da formação dos professores e dos alunos. É composta por Universida-

7   itálicos do autor
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des que se constituem Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, os quais 
mantêm uma equipe que coordena a elaboração de programas voltados para a formação 
continuada dos professores de Educação Básica em exercício nos Sistemas Estaduais e 
Municipais de Educação. 

o profissional do futuro (e o futuro já começou) terá como principal ta-

refa aprender. Sim, pois, para executar tarefas repetitivas existirão os 

computadores e os robôs. Ao homem competirá ser criativo, imaginativo 

e inovador (SEABRA, 1994).

Seabra (opus cit) fala de um futuro que já começou. Não há tempo a perder, mas sem-
pre haverá um tempo para se aprender. 

O papel da Universidade nesse novo contexto social que estamos vivenciando é im-
prescindível. Cabe a ela atuar, ao mesmo tempo em que investiga como, quanto e de 
que forma é mais eficaz os auxílios possíveis da educação a distância. Como exemplo de 
investigação que vem sendo realizada sobre o uso da educação a distância na graduação, 
citamos o trabalho de Krasilchik et al (2008) que descreve dados sobre o Programa Edu-
cação Continuada (PEC-USP), modelo utilizado no Estado de São Paulo, entre os anos 
de 2003 e 2004, voltado para a graduação de cerca de 2400 professores em exercício, que, 
apesar de presencial, contava com forte apoio das mídias interativas, tutores orientadores 
e assistentes. 

Entre vários outros modelos de educação a distância, desenvolvidos em ensino de Ci-
ências, destacamos como exemplo os que investigam a capacidade tecnológica de levar 
um laboratório real de física para a tecnologia virtual, por meio do mobile-learning (e.g. 
MONTEIRO et al, 2009). 

No entanto, ainda é necessário que aja uma superação de preconceitos comuns em re-
lação ao processo de ensino e aprendizagem à distância. O professor a distância não pode 
ficar passivo e deve ser capaz de utilizar recursos - plenamente possível com os recursos 
tecnológicos que temos atualmente - para estimular, interagir, avaliar a participação dos 
seus alunos. O aluno muito menos deve ser passivo na educação a distância. Sua opinião 
pode e deve ser visualizada e reconhecida pelo professor, ele deve interagir com os colegas 
e alterar o rumo da interação dialógica comum na sala presencial, plenamente possível nas 
interações à distância.

Neste trabalho elaboramos uma pequena contribuição dentro desta área.
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2. Metodologia de Coleta e Análise de Dados

Os Cursos de Formação continuada e os sites

Como destaca Monteiro (2006), as séries iniciais do ensino fundamental têm repre-
sentado um dos grandes desafios do ensino, devido a vários fatores, como por exemplo, o 
grande número de alunos, às dificuldades da formação docente para a escola básica e as 
conseqüências que esse primeiro contato com a educação formal terá sobre a identidade 
do educando como aluno e como cidadão. Para ele, todas essas dificuldades têm gerado 
muitos problemas como, por exemplo, as altas taxas de reprovação, a evasão escolar e uma 
prática pedagógica que muitas vezes deixa a desejar diante das exigências em torno da 
formação crítica e consciente do educando. 

Monteiro (opus cit) afirma ainda que as causas geralmente apontadas para o fracasso 
escolar relacionam-se a desvalorização do magistério, formação deficiente dos docentes, 
além dos baixos salários e das precárias condições de trabalho que os professores enfren-
tam para o desenvolvimento de suas práticas pedagógicas. Assim, muitos trabalhos de 
pesquisa têm sinalizado para a importância de uma reformulação dos cursos de formação 
inicial e da intensificação dos cursos de formação continuada.

Nessa direção, ao longo dos anos de 2008 e 2009, desenvolvemos no campus de Guara-
tinguetá, dois cursos de 120 horas para a formação continuada de professores de ciências. 
Esses cursos foram oferecidos aos professores da rede pública municipal de ensino, que 
desde 2005 estão envolvidos no Programa ReAção, um projeto que visa a melhoria da 
qualidade do Ensino de Ciências praticado nas escolas do Ensino Fundamental da cidade 
de Guaratinguetá e é apoiado pela Secretaria Municipal de Educação e financiado por 
um empresa do setor químico: a Basf. No âmbito desse programa, existem os professores 
multiplicadores que são os responsáveis por gerenciar em cada escola o desenvolvimento 
de atividades propostas pelo Programa. 

Os cursos foram ministrados presencialmente, com a opção de um acesso à distância 
a dois webs sites, por meio de um ambiente virtual que estimulasse e fizesse a interação 
professor-ambiente. O primeiro site (www.cienciasguaratingueta.com.br), foi desenvolvi-
do ao longo do ano de 2008 e, após uma investigação sobre as dificuldades de interação 
observadas no acesso ao site (LIMA, 2009), ao longo de 2009, com o apoio da PRO-
GRAD- UNESP, no programa Núcleo de Ensino, foi desenvolvido outro site (http://
portalciencias.com.br/) com novas opções de navegação, destinado não somente aos pro-
fessores multiplicadores do curso, mas com acesso livre, a todos os professores da rede 
municipal de ensino. 
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Em 2008, o curso foi destinado a 20 (vinte) professores do ensino fundamental, os quais 
fizeram uso dos auxílios oferecidos no web site criado, durante o curso, com apostilas dos 
assuntos abordados em cada bimestre, downloads de arquivos de vídeo-aulas, a possibilida-
de de envio de email para os professores do curso bem como a participação em um fórum 
online, através do qual os alunos tiveram a oportunidade de interagir com os professores e 
colegas de classe. No final do curso foi apresentado um questionário aos alunos contendo 
14 (quatorze) questões acerca de assuntos envolvidos com o uso do computador, uso da 
internet e o uso do próprio web site criado. Em 2009, os professores-multiplicadores apli-
caram um questionário a 193 professores da rede, questionando-os, entre outros fatores, 
sobre a facilidade de acesso deles à internet.

Apresentaremos neste trabalho as atividades apresentadas no site desenvolvido ao lon-
go do ano de 2009, associando-as com as dificuldades apresentadas no site anterior e as 
respostas dos professores aos questionários. 

3. Resultados Obtidos e Análise

Apresentação das atividades do site www.portalciencias.com.br

Uma das dificuldades relatadas pelos professores foi a de entender as experiências pro-
postas no primeiro site. Então, no www.portalciencias.com.br , são apresentadas as filma-
gens das experiências propostas na apostila do Programa ReAção. As experiências foram 
feitas pelos alunos, filmadas, editadas, legendadas e catalogadas no site do www.youtube.
com/ de maneira a não carregarem muito o site, o que o tornaria lento e inadequado para 
usuários não portadores de internet banda larga. A seguir, apresentamos o número de ex-
periências filmadas apresentadas no site:

Ano Número de experiências propostas
1o 15
2o 23
3o 17
4o 13
5o 15
6o 5
7o 3
8o 6
9o 3

Tabela 1: Experiências propostas por ano no site
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Além dessas atividades experimentais, os professores solicitaram que houvesse maior 
fonte complementar de atividades experimentais. Para atender esse fator, foram apresenta-
dos no site um número adicional de artigos da internet em que os professores encontravam 
novas propostas experimentais e também novos sites que rotineiramente disponibilizavam 
tais atividades. Ao todo foram listados mais 15 novos sites com propostas de experimentos.

O site www.portalciencias.com.br também foi utilizado para despertar no professor 
novas perspectivas em relação a área de Meio ambiente, Propriedades da Matéria, Calor, 
Temperatura e Energia Elétrica, divulgando mais nove artigos publicados em revistas 
da área acadêmica, de trabalhos sobre a conscientização ambiental em sala de aula. A 
Prefeitura Municipal de Guaratinguetá participa do Programa Ambiental Interativo Se-
mente do Amanhã, que tem como base estratégica a inclusão da educação ambiental no 
ensino fundamental de 1º ao 5º ano do ensino fundamental e os professores foram então 
incentivados a apresentarem alguns trabalhos nessa área no I Colóquio sobre Ensino de 
Ciências de Guaratinguetá, evento realizado no dia 23 de outubro de 2009, onde as pro-
fessoras multiplicadoras apresentaram trabalhos desenvolvidos junto aos alunos no âmbito 
do Programa ReAção.

Apresentação dos resultados obtidos nos questionários

Nos questionários aplicados na turma anterior, apenas 18 pessoas foram avaliadas. Des-
ses questionários obtivemos os seguintes resultados:

- quase a metade da turma usava o computador num tempo menor que cinco horas 
por semana, sendo que 50% que utilizavam o computador apenas como hobby. É claro 
que, para se fazer uma pesquisa, um curso on-line ou outra atividade mais elaborada são 
necessárias horas na frente do computador, utilizadas consultando sites de busca, lendo 
artigos, acessando links, participando de fóruns, etc. Além disso, a maioria (85%) utilizava 
o computador para digitação de provas e trabalhos, o que, muitas vezes, não requer que se 
esteja conectado à internet.

- 67% disseram que utilizavam o computador para aperfeiçoamento profissional, porém 
esse aperfeiçoamento não está, por certo, relacionado ao ensino a distância, uma vez que 
apenas 17% dos professores complementaram sua formação com apenas um curso pela 
internet. Na verdade, o que podemos entender é que os professores consideravam como 
aperfeiçoamento profissional qualquer acesso que venha a fornecer informações relacio-
nadas com a área de atuação deles, apesar de não fazerem leituras e acessos regularmente.

- Praticamente a metade da turma não possuía acesso à banda larga ou até mesmo não 
possuíam acesso à internet. 
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- A maioria, mais de 80%, responderam preferir o professor explicando. 

- Dentre as dificuldades relatadas pelos aprendizes em realizar um curso totalmente via 
web, quase a totalidade citou a falta do contato direto com o professor ou com o colega. 
Esse ponto é muito importante, uma vez que está de acordo com a teoria de Vigotski, 
quanto à interação professor-aluno no processo de ensino e aprendizagem.

No questionário aplicado aos 193 professores do Ensino Fundamental, nem todos os 
professores responderam a todas as perguntas. Obtivemos os seguintes resultados.

1º ano 26 8ºano
2º ano 38 9ºano
3º ano 33 2º e 3º ano 1
4º ano 33 7º e 9º ano 1
5º ano 36 7º,8º e 9º ano 1
6º ano 6º,7º,8º e 9º ano 1
7º ano Educação Especial 9

Tabela 2: Número de professores por ano escolar

Quando questionados se gostam de informática, 79% dos professores afirmam gostar 
de informática, mas 18% respondem que gostam parcialmente, e um professor confessa 
que não gosta. Ainda que a maioria goste de informática, nos surpreende um professor 
voluntariamente afirmar que não gosta, indicando-nos certa resistência ao uso de cursos à 
distância na área.

85% dos professores já fizeram algum curso de informática, 93% têm computadores em 
casa, 77% com acesso à internet, sendo que apenas 38% têm acesso à internet banda larga 
e a maioria dos professores (80%) tem email.

Quando questionados sobre os computadores nas escolas, todos afirmam que as escolas 
em que trabalham têm computadores, 95% com acesso à internet e 54% soube afirmar que 
a internet tinha acesso por banda larga. 

46% dos professores acessam a internet todos os dias, 24% de vez em quando, 23% uma 
vez por semana e apenas 2% afirma que nunca acessa ou acessa apenas quinzenalmente. 

Além desses dados, ressaltamos ainda que 80% dos professores afirmam que fariam um 
curso de aperfeiçoamento pela internet.

4. Considerações Finais
Não podemos negar que o ensino a distância no Brasil e no mundo tem crescido de 

forma assustadora. Nos nossos dias, muitos têm a oportunidade de se formar numa facul-
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dade ou realizar um curso completo, sem mesmo sair de casa. No entanto, ainda há muito 
a se investigar sobre as reais condições de interação e acesso a essas oportunidades. Nosso 
trabalho tratou de um estudo de caso, onde foi investigada uma pequena amostra dessa 
realidade, mas nossos dados nos dão indicações sobre características a serem consideradas.

Dentro do escopo estudado, um grupo de professores da rede municipal, ainda não há 
uma cultura formada acerca de tanta tecnologia disponível. No momento em que vivemos, 
esperávamos maior envolvimento e experiências com a rede mundial de computadores, 
mas ainda é necessário fornecer meios alternativos, como pontos de internet públicos e 
equipamentos para possibilitarem maior conhecimento, em especial aos profissionais do 
ensino, com a internet e os sistemas via web.

Nossos dados apontaram que os professores-alunos entendem a educação a distância 
no Brasil como uma forma alternativa de se adquirir conhecimento, preferindo, no en-
tanto, o ensino presencial. Isso evidencia a necessidade da interação ímpar entre os seres 
humanos, na relação do processo de ensino e aprendizagem, entre professor e alunos, na 
relação entre os próprios alunos, na preferência de ouvir e ver o professor na sua frente. 
Tal resultado demonstra ainda que um curso a distância deve se estruturar primeiramente 
sobre um contexto de não-passividade.

Um ensino a distância de qualidade é um grande aliado na educação moderna, derru-
bando barreiras como a distância e o tempo. No entanto, ainda que seja sofisticada a tec-
nologia empregada, há ainda muito a se investigar e incrementar para conseguir virtualizar 
de maneira mais real o processo interativo entre professor e aluno, o ambiente escolar ou 
o convívio com a classe.

NOTAS

Agradecemos à Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, em especial à Secretaria Mu-
nicipal de Educação, à BASF, à Fundação Espaço ECO, à ONG Rever Juntos e ao Ins-
tituto de Química da Universidade de São Paulo pelo apoio e visão educacional, sem os 
quais esse trabalho não seria possível. Agradecemos também à toda Equipe Reação, e às 
Professoras-Multiplicadoras do Programa ReAção, sem os quais esta pesquisa não teria se 
realizado. Agradecemos também à Pro-Reitoria de Graduação da UNESP- PROGRAD 
que apoiou o projeto e aos alunos bolsistas que trabalharam conosco.
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Representações Sociais dos Professores 

Municipais de Regente Feijó Sobre a Escola 

Pública e o Aluno1

Camila Aparecida Ortiz1

Douglas Gonçalves de Paula1

Gabriela Reginato de Souza1

Mônica Almeida Cabrera1

Yoshie Ussami Ferrari Leite2

Cristiano Amaral Garboggini Di Giorgi 2

Vanda Moreira Machado Lima3

Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNESP- Universidade Estadual Paulista

Campus de Presidente Prudente

Resumo: Este artigo relata uma pesquisa realizada junto a professores do mu-
nicípio de Regente Feijó, visando captar suas representações sociais 
a respeito de escola pública e aluno. A pesquisa é uma continuação e 
aprofundamento qualitativo de survey realizado junto a 533 profes-
sores das regiões de Presidente Prudente e Presidente Epitácio. O 
instrumento de pesquisa utilizado envolve questões abertas e fecha-
das, e foram usados o software EVOC e a categorização através da 
análise de conteúdo na análise de dados. Busca-se através desta 
pesquisa e da que a antecedeu levantar necessidades formativas 
dos professores, visando construir junto aos municípios processos 
de formação contínua adequados à consolidação de suas redes na 
perspectiva de uma educação de qualidade. Constatou-se que os 
professores, muitas vezes, têm dificuldades em lidar com a clientela 
real da escola, sendo necessário um trabalho específico de formação 
em relação a este tema.

Palavras-chave: escola pública, necessidades formativas, representações sociais, alu-
no, formação contínua.

1  Alunos bolsistas do Projeto Núcleo de Ensino.

2  Coordenadores do Projeto Núcleo de Ensino.

3  Professora Colaboradora.
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Introdução
Atualmente, vivemos a realidade de uma escola pública democratizada cuja expansão 

quantitativa trouxe também a exigência de melhoria da qualidade da educação oferecida 
aos alunos. Sabe-se que o elemento mais importante para a educação de qualidade é o 
professor, pois não existe educação de qualidade sem professor de qualidade. Diante disso, 
é necessário pensar em um novo paradigma na formação dos professores que os torne 
capazes de assumir o seu importante papel na realização das necessárias transformações 
educacionais.

Tendo em vista a importância da formação dos professores para a melhoria qualitativa 
da escola pública, esta pesquisa, “Formação contínua em serviço e necessidades formativas 
dos docentes das redes municipais de ensino da região de Presidente Prudente: apro-
fundamento e qualificação através da ação coletiva e implementação de processos 
formativos”, tem como objetivos diagnosticar as necessidades docentes, refletir coletiva-
mente sobre estas e colaborar para a implementação de ações formativas que atendam  as  
necessidades  de formação dos  professores.  Esta  pesquisa  se  desenvolve desde o ano 
de 2006, com o levantamento de necessidades formativas de 533 professores das regiões 
de Presidente Prudente e Presidente Epitácio. No ano de 2009 realizou-se a fase da 
pesquisa que é objeto deste artigo, em que se levantaram as representações sociais dos 
professores do município de Regente Feijó sobre escola pública e aluno.

Um professor bem formado, motivado, com condições de trabalho adequadas e envol-
vido em um processo de formação contínua, que lhe forneça elementos para a constante 
melhoria de sua prática, é o elemento mais importante para a educação de qualidade.

Nesse sentido, os programas de formação contínua podem contribuir para proporcio-
nar aos professores uma formação em serviço, que lhe possibilite repensar suas práticas, a 
fim de que a formação cidadã dos alunos seja contemplada de maneira eficaz.

Sobre o conceito de formação contínua, as pesquisas têm apontado que estes proces-
sos formativos devem estar amparados nas necessidades dos professores, a partir de seu 
local de trabalho, pois a eficácia das ações dessa formação possui uma relação intrínseca 
e singular com a análise de necessidades (RODRIGUES; ESTEVES, 1993). Além disso, 
devem superar a dicotomia teoria e prática, a falta de articulação das ações formativas com 
a realidade do professor e o caráter pontual e assistemático das ações que ocorriam na 
forma de “treinamento”, “capacitação” e “reciclagem”.

Nessa perspectiva, a análise das necessidades de formação dos professores faz-se indis-
pensável, uma vez que possibilita atender às expectativas dos docentes, pautadas em suas 
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vivências no cotidiano de sala de aula e de escola, onde desenvolvem a sua prática pro-
fissional. O ensino só pode responder aos desafios atuais se o professor for efetivamente 
um profissional crítico-reflexivo (CONTRERAS, 2002), superando o modelo da racio-
nalidade técnica. Segundo Contreras (2002), é necessário resgatar a base reflexiva da 
atuação profissional com o objetivo de entender a forma com que realmente se abordam 
as situações problemáticas da prática. Assim, o professor terá mais condições de compre-
ender o contexto social no qual ocorre o processo de ensino/aprendizagem, contexto este 
onde se mesclam diferentes interesses e valores, bem como maior clareza para examinar 
criticamente a natureza e o processo da educação instalado no país.

A pesquisa se insere na perspectiva de valorização da instância municipal, que deve 
ser objeto de consideração da investigação educacional, dado o papel relevante que esta 
instância vem desempenhando, a partir da Constituição Federal de 1988, na política edu-
cacional. O conhecimento da realidade dos sistemas municipais de educação – e de 
seus professores – é uma exigência que se coloca de forma premente, uma vez que 
tal conhecimento  é  pressuposto  para  qualquer  intervenção  qualificada  junto  às  redes 
municipais e junto aos professores. Este é um dos maiores desafios tendo em vista a me-
lhoria da Educação oferecida à população que hoje conquistou a escola.

Sabe-se que o processo de municipalização do ensino no Brasil, induzido pela 
Lei 9424/96, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
(FUNDEF) se deu de forma atropelada, sem a devida preparação, especialmente no que 
diz respeito à garantia de processo de formação contínua de professores.

No caso específico do Estado de São Paulo, a municipalização atingiu

[...] municípios de pequeno, médio e grande porte com capacidade fiscal, 

administrativa, perfil político-partidário e cobertura do ensino funda-

mental totalmente diferentes entre si, tendo construído, ao longo de sua 

história, mecanismos de participação da população local também dife-

renciados. A engenharia operacional em curso, ao desconsiderar as pecu-

liaridades culturais, demográficas e socioeconômicas dos municípios pau-

listas, desenhou um mosaico fragmentado, originando não apenas um 

processo de municipalização, mas vários (MARTINS, 2003, p. 237).

Vale ressaltar a precariedade dos municípios pequenos para organizarem seus sistemas 
de ensino. A aquisição de “sistemas de ensino” privados, através da compra de apostilas, 
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atinge 150 dos 529 municípios paulistas com menos de 50.000 habitantes (ADRIÃO et 
al, 2009). Fortalecer a capacidade destes municípios de organizarem seus sistemas, tarefa 
dentro da qual a formação contínua de professores é uma das dimensões fundamentais, 
adquire assim o caráter também de ação de defesa do ensino público.

A relevância da pesquisa está fundamentada na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 
2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). O parágrafo único do Artigo 
40 estabelece que os municípios devem implantar Planos de Carreira que contemplem a 
“capacitação profissional especialmente voltada à formação continuada com vistas na me-
lhoria da qualidade de ensino”. Isto posto, os municípios têm recursos e autonomia para 
gerir sua utilização e planejar a formação contínua de seus professores visando aprimorar 
o Ensino Fundamental.

Partindo desses pressupostos, reconhece-se a necessidade de oferecer subsídios, por 
meio de políticas educacionais, para a formação do professor crítico-reflexivo, capaz de 
construir e reconhecer sua identidade, nos domínios profissional, político e social, e com-
prometido com a transformação da realidade.

Frente a isto, os programas de formação contínua podem contribuir no sentido de 
repensar os saberes da profissão docente, tanto no que se refere aos “saberes a serem en-
sinados” quanto ao “saber ensinar”, os quais, em função de seu caráter social e temporal, 
modificam-se durante o decorrer do tempo e em relação às mudanças sociais que 
têm ocorrido (TARDIF, 2002).

Portanto, daí decorre também a necessidade de se repensar a formação dos professores, 
considerando os saberes que estes possuem assim como a realidade específica em que exer-
cem o seu trabalho, de forma que haja uma articulação entre os conhecimentos acadêmi-
cos e os saberes docentes desenvolvidos nas práticas cotidianas da sala de aula e da escola.

Entendemos a formação contínua como um processo constante do aprender a profis-
são de professor, não como resultado de um processo cumulativo de informação, mas como 
um processo de seleção, organização e interpretação da informação. Ser professor significa 
estar sempre se construindo, num processo que tem início, mas não tem fim. A formação 
contínua deve ser pensada como inerente ao espaço e tempo de formação profissional, 
num quadro de desenvolvimento profissional, que pressupõe a articulação entre formação 
inicial e contínua, numa perspectiva de evolução, que favoreça a superação da tradicional 
justaposição entre os dois processos formativos, como afirma Marcelo García (1995). É 
importante assegurar o desenvolvimento profissional como parte de uma política pública 
de formação contínua para toda a vida profissional do professor, articulada a outros as-
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pectos, como características pessoais, contexto e condições de trabalho, além da necessária 
valorização profissional, expressa em remuneração digna e reconhecimento social.

A pesquisa relatada neste artigo, que busca compreender como os professores en-
tendem o aluno, a escola pública e, conseqüentemente, o seu próprio papel, representa 
um aprofundamento qualitativo de survey realizado anteriormente (FURKOTTER, et 
al, 2010), em que foram levantados o perfil e necessidades formativas de 533 professo-
res de 10 cidades da região. Tendo em vista este caráter, de aprofundamento, da presente 
pesquisa, ela se concentrou em apenas um município, Regente Feijó.

Sabe-se que a forma como compreendemos o mundo vai, em grande parte, determi-
nar a forma como agimos nele. Assim, a forma como os professores entendem a escola e 
o aluno é central para entender a sua ação, e essencial para que programas de formação 
contínua possam ressignificar estas concepções, sem o que a prática do professor não se 
modificará.

O nosso problema de pesquisa aqui é: como os professores pensam o aluno e a escola 
pública, em relação com sua própria ação? Com isso, pretendemos ter uma base sólida para 
a implantação de programas de formação contínua que efetivamente possam contribuir 
para uma melhoria real da prática do professor.

Uma questão amplamente discutida pela literatura educacional, a chamada profecia 
auto-realizadora (ROSENTHAL e JACOBSON, 1981), evidencia ainda mais a 
relevância desta pesquisa. Sabe-se que os professores que têm uma visão negativa de seus 
alunos acabam por contribuir para o seu fracasso. É preciso, portanto, saber se tal visão 
negativa está presente, e, caso esteja, ter pistas sobre a melhor forma de atuar sobre ela, em 
programa de formação contínua, para modificá-la. Sabe-se também que o contrário é ver-
dadeiro: os professores que têm uma visão positiva de seus alunos acabam por contribuir 
para o seu sucesso.

A metodologia de pesquisa empírica utilizou-se do questionário, cuja elaboração e 
coleta contou com trabalho coletivo envolvendo alunos da graduação, coordenação do 
projeto, Professores colaboradores e Secretário Municipal da Educação de Regente Feijó.

O questionário visa coletar algumas informações no que se refere ao:

- perfil dos professores, envolvendo aspectos como: sexo, idade, dados da formação;   
tempo de experiência no magistério, dentre outros;

- opinião dos professores sobre a Escola Pública e o Aluno, coletados através do regis-
tro das quatro primeiras palavras que vem à mente com relação à “Visão de escola 
ideal e a escola real”, “Visão de aluno ideal e o aluno real”. Esse aspecto envolveu, também, 
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questões sobre a escola pública e o aluno que o professor imaginaria que trabalharia e a 
visão que possui atualmente com docente, além de questões de verdadeiro e falso.

O questionário foi aplicado junto a 33 professores em quatro4 escolas do município-
de Regente Feijó/SP, durante as reuniões de HTPC, abrangendo os professores dos anos 
iniciais do ensino fundamental. Vale ressaltar que o número de professores que partici-
param da pesquisa, não representa o total de professores que lecionam na rede municipal 
de Regente Feijó, pois alguns não estavam presentes no dia da aplicação do questionário.

As questões referentes ao perfil foram analisadas a partir do software SPSS, enquan-
to que os dados sobre a escola pública e o aluno, foram analisados através do software 
EVOC. As questões abertas foram tabuladas e analisadas através de análise de conteúdo e 
a questão de verdadeiro/Falso foi analisada através do software Excel.

Perfil dos Professores Pesquisados
Acreditamos que tornar-se professor faz parte de um processo que envolve mais do que 

apenas dados de formação acadêmica. Envolve também outros aspectos, como: sexo, idade, 
estado civil, tempo de experiência na docência, nível de ensino em que atua.

Em relação ao sexo constatamos que 100% dos professores pesquisados são do sexo 
feminino. Segundo Almeida (1999, p. 24-25) o processo de feminilização ocorreu no 
final do século XIX, “principalmente por ser uma das poucas profissões aberta às mulheres 
e também por oferecer salários iguais aos pagos aos homens. Como resultado da combi-
nação entre estes fatores, ocorreu uma desvalorização relativa da profissão docente”. O 
conceito de feminização do magistério revela uma associação “entre escola e maternidade, 
que leva a uma concepção do processo educativo da escola como continuidade do iniciado 
no lar, sempre sob a orientação e/ou a coordenação de mulheres” (UNESCO, 2004, p. 
45). Esse conceito não se refere apenas à participação maciça das mulheres nos quadros 
docentes, mas também à idéia de adequação do magistério às características associadas 
tradicionalmente ao feminino, como o cuidado, o carinho, o instinto maternal, além do 
fato de conciliar as tarefas domésticas com as atribuições da docência. (UNESCO, 2004). 
Conforme os Referenciais para Formação de Professores,

A feminilização da função, ao invés de representar de fato uma conquista 

profissional das mulheres, tem se convertido num símbolo de desvalori-
4  O número de docentes que responderam os instrumentos de pesquisa foi trinta e três, sendo que: nove professores 

atuavam na E.M.E.F. Anna de Mello Castriani; nove professores na E.M.E;F. Sylvia Ângela  Marchi  da  Rocha;  nove  

professores na  E.M.E.F.  Therezinha da  Rocha  Moreno  e  seis professores na E.M.E.F. José Domiciano Nogueira, 

comparecendo com seis professores.
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zação social. O imaginário social foi cristalizando uma representação de 

trabalho docente destinado a crianças, cujos requisitos são muito mais 

a sensibilidade e a paciência do que o estudo e preparo profissional. Em 

tese, as mulheres seriam mais afeitas a essas “virtudes” e, portanto, a elas 

caberia muito bem a função de professoras polivalentes. [...]. Além disso, 

ao menos teoricamente, por tratar-se de um trabalho de jornada parcial 

e tipicamente feminino, o salário é tido como “complementar” ao dos pais 

ou ao dos maridos.   Assim, o magistério acaba sendo considerado uma 

função para mulheres que trabalham meio período (BRASIL, 2002, p. 

31-32).

Sobre a idade dos professores pesquisados verificamos que 75,7% deles, concentra- se 
na faixa etária dos 31 aos 45 anos (Quadro 1). De acordo com os dados coletados, a 
faixa etária dos professores variam de 29 a 53 anos de idade, incluídos na primeira e na 
última faixa apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1. Idade dos professores

Idade Frequência Percentual (%)
26 a 30 anos 2 6,1
31 a 35 anos 5 15,2
36 a 40 anos 6 18,2
41 a 45 anos 14 42,4
46 a 50 anos 2 6,1
51 a 55 anos 4 12,1
TOTAL 33 100,0

Quanto à formação acadêmica, observou-se que 90,9% cursaram o magistério no Ensi-
no Médio, enquanto que apenas 9,1% afirmaram não o ter cursado. Em relação à formação 
em nível superior verificamos que 97% dos professores pesquisados possuem curso de 
ensino superior concluído, e somente 3% não possuem formação em nível superior.

Quando indagamos sobre qual o curso de nível superior freqüentaram, verificamos que 
87,9% possuem formação em Pedagogia. Há também 6,1% dos professores formados em 
Letras e 3% em Estudos Sociais com Habilitação em História. Verificamos que, embora 
esses professores não possuam formação em Pedagogia, cursaram o magistério em nível 
médio e, portanto, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes  e  Bases  da  Educação 
Nacional nº 9394/96 (LDB/96) estão habilitados para atuar como professores dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental.
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Em relação à instituição de ensino superior freqüentada por esses professores, nota- 
se  que  a  maioria  (57,5%)  se  formou  na  UNESP.  Tivemos, também, a presença de 
instituições de ensino superior privadas, com 30,3% formados pela UNOESTE, 3,0% 
formados pela Fundação Santo André, 3,0% formado pela UNI ABC e 3,0% formado 
pela UNIESP.

A respeito da variável ano de conclusão do curso de Ensino Superior, foram obtidos os 
dados apresentados no Quadro 2 a seguir:

Quadro 2. Ano de conclusão do curso de ensino Superior

Ano Frequência Percentual (%)
1996 2 6,1
1998 2 6,1
2000 2 6,1
2001 1 3,0
2002 3 9,1
2003 8 24,2
2004 3 9,1
2005 11 33,3
Em branco 1 3,0
TOTAL 33 100,0

Nota-se que 75,7% dos professores pesquisados concluíram o curso de licenciatura 
entre os anos de 2002 a 2005. Isto pode ser lido como um reflexo da política atual 
que passa a demandar uma formação de professores em nível superior.

Para analisar o tempo de trabalho dos professores pesquisados na rede municipal de 
Regente Feijó apresentamos o Quadro 3

Quadro 3. Tempo de trabalho do professor

Tempo de atuação docente Frequência Percentual(%)
1 a 5 anos 1 3,0
6 a 10 anos 8 24,2
11 a 15 anos 10 30,3
16 a 20 anos 7 21,2
21 a 25 anos 6 18,2
26 a 30 anos 1 3,0
TOTAL 33 100,0

Com relação ao tempo de atuação como docente, podemos verificar que 93,9% pos-
suem de 6 a 25 anos de trabalho como professor, enquanto que apenas 3,0% encontra- se 
em início de carreira, isto é, tem entre 1 e 5 anos de experiência no magistério. Também 
podemos apontar que apenas 3% está no final da carreira, com tempo de trabalho entre 
26 e 30 anos.
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Gonçalves (1992 apud SILVA 2000, p. 39) destacou cinco fases da carreira docente, 
que têm como principal característica o tempo de trabalho como professor:

O início: (1 a 4 anos de trabalho) caracteriza-se por sentimentos que variam entre 
a “sobrevivência” e a “descoberta” correlacionando-se os percursos com maior ou menor 
dificuldade profissional sentida.

A fase da estabilidade: (5; 7 ou 10 anos de trabalho) onde estão presentes a auto- con-
fiança, a satisfação profissional e o gosto pelo ensino.

A fase da divergência: (8 a 15 anos de experiência) período em que os sentimentos 
profissionais divergem de forma positiva ou negativa de acordo com os percursos vividos; 
se houve divergência positiva, há investimento e valorização profissional, porém, se ela foi 
negativa, implicam cansaço, saturação, diversas dificuldades.

A fase da serenidade: (15; 20 ou 25 anos de experiência) caracterizada pelo “distan-
ciamento afetivo, calmaria, capacidade de reflexão e satisfação pessoal” (GONÇALVES 
1992 apud SILVA 2000 p. 39-40).

A fase da renovação do interesse ou desencanto: (25 a 40 anos de trabalho) 
última fase da carreira docente, pode apresentar a renovação do interesse pelos alunos e 
pela escola ou cansaço, saturação e desejo da aposentadoria (GONÇALVES 1992 apud 
SILVA 2000).

Considerando as fases da carreira docente citadas acima, podemos constatar a presença 
predominante das fases: serenidade (39,4%), divergência (30,3%) e estabilidade (24,2%).

Quanto ao tempo de atuação na escola pública municipal, constata-se que 15,2% 
dos docentes possuem de 4 a 7 anos de trabalho nesta instituição, mas a maioria dos 
professores (69,7%) possuem entre 8 e 15  anos de trabalho na escola pública municipal. 
Temos ainda 6,1% dos professores que possuem de 16 a 19 anos; 6,1% dos professores 
que têm entre 20 e 23 anos de trabalho e apenas 3% dos docentes que possui de 0 a 
3 anos de experiência de trabalho na escola pública municipal. Relacionando estas infor-
mações com o que foi apresentado anteriormente, foi possível constatar que a maioria dos 
professores tem trabalhado praticamente ao longo de toda a sua carreira profissional na 
escola pública municipal.

Com relação à jornada de trabalho desses professores verificamos que 76% dos profes-
sores pesquisados trabalham apenas em uma escola, enquanto que 24% afirmaram traba-
lhar também em outra escola.

Esse dado nos parece relevante, ao refletirmos sobre as condições de trabalho dos pro-
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fessores pesquisados, visto que segundo Almeida (1999, p. 14) “o desgaste físico e 
psíquico  imposto  pela  sobrecarga  de  trabalho”  aos  professores  é  um  dos  fatores  que 
provoca o mal-estar docente e impossibilita a qualidade do trabalho docente. Nesse sen-
tido, os professores pesquisados enfrentam menor sobrecarga de trabalho, já que exercem 
a profissão em apenas uma escola, o que também lhes oferece maiores possibilidades de 
realizar a reflexão coletiva sobre o seu trabalho.

Representações Sociais dos Professores em Relação 
à Escola Pública
Antes de tratarmos especificamente das representações sociais dos professores da rede 

municipal de ensino de Regente Feijó sobre a escola pública e sobre os alunos dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, é necessário esclarecer alguns pontos relacionados à 
teoria das representações sociais e qual a importância destas idéias para a melhor compre-
ensão da relação professor-aluno e para uma atuação de professor que propicie melhores 
condições de sucesso aos seus alunos.

Para Jodelet (2001) as representações sociais surgem da necessidade de nos adaptarmos 
ao mundo que nos cerca, saber como nos comportar, dominá-lo física ou intelectual-
mente e também identificar e resolver os problemas que se apresentam. Segundo Jodelet 
(2001, p.22) as representações sociais podem ser definidas como

[...] uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, 

com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma re-

alidade comum a um conjunto social. Igualmente designada como saber 

de senso comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhe-

cimento é diferenciada, entre outras, do conhecimento científico.  Entre-

tanto, é tida como um objeto de estudo tão legítimo quanto este [...].

Uma das características das representações sociais, segundo afirma Jodelet (2001, p.22) 
é o fato de que elas orientam e organizam as atitudes dos sujeitos e as comunicações so-
ciais que estes estabelecem. Assim, as representações não se reduzem a uma forma de pen-
samento compartilhada socialmente, mas também resultam em determinadas atitudes 
por parte dos sujeitos de acordo com o seu conteúdo. Representar ou se representar 
corresponde a um ato de pensamento pelo qual um sujeito se reporta a um objeto. 
Este pode ser tanto uma pessoa, quanto uma coisa, um acontecimento material, psíquico 
ou social, um fenômeno natural, uma idéia, uma teoria, etc.; pode ser tanto real quanto 
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imaginário ou mítico, mas é sempre necessário. Não há representação sem objeto.

Se pensarmos na escola pública e em seus respectivos alunos como objetos das repre-
sentações sociais dos professores podemos inferir que a forma como estes profissionais 
representam ambos os objetos resultará em determinadas atitudes, mais ou menos favorá-
veis, em relação a eles.

Ainda no que se refere à entrada dos alunos das classes populares na escola pública 
podemos nos reportar ao trecho em que Jodelet (2001, p.35) afirma

[...] quando a novidade é incontornável, à ação de evitá-la segue-se 

um trabalho de ancoragem, com o objetivo de torná-la familiar e trans-

formá-la para integrá-la no universo de pensamento preexistente. 

Este é um trabalho que corresponde a uma função cognitiva essencial da 

representação e capaz também de se referir a todo  elemento estranho ou 

desconhecido no ambiente  social  ou ideal.

Ao tratar das representações sociais Abric (2001, p.30) afirma que uma representação 
é constituída de um conjunto de informações, de crenças, de opiniões e de atitudes a pro-
pósito de um dado objeto social.

Para a investigação das representações sociais dos docentes sobre a escola pública utili-
zou-se o método de evocação de palavras, perguntas abertas e questões falso e verdadeiro.

O método de evocação consistiu no registro de ideias a partir de certas palavras induto-
ras. Esta espontaneidade possibilita chegar mais facilmente aos elementos que constituem 
o núcleo central e o sistema periférico das representações sociais destes professores.

As palavras evocadas sobre a palavra indutora “escola ideal” apresentaram-se como 
elementos que compõem o núcleo central a palavra APRENDIZAGEM. Percebe-se 
que a representação que os professores têm de escola ideal está ligada a função de Ensi-
no/ Aprendizagem. Esta Representação Social apresenta em seu sistema intermediário o 
elemento ESTRUTURA, (interpretada pelos professores como: Quadra Coberta, Espaço 
Adequado e Laboratório) e em seu sistema periférico elementos como: COMPROMIS-
SO; PROFESSOR (Professor de Educação Física, Professor Capacitado, e etc.); AMOR; 
DISCIPLINA; EQUIPE; RESPONSABILIDADE.

O núcleo central é definido como o elemento que possui maior estabilidade da 
representação, aquele que possibilita a sua permanência em contextos móveis e evolutivos. 
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Neste sentido, ele é o elemento da representação que mais vai resistir à mudança. De fato, 
toda modificação do núcleo central provoca uma transformação completa da representa-
ção (ABRIC, 2001).

Ainda segundo ele, os elementos periféricos são aqueles que se organizam em torno do 
núcleo central. São estes elementos que constituem o essencial do conteúdo da represen-
tação e possuem três funções básicas:

Função de concretização, de acordo com a qual eles permitem a formulação da repre-
sentação em termos concretos, imediatamente compreensíveis e transmissíveis.

Função de regulação, já que, os elementos periféricos têm um papel essencial na adap-
tação da representação ás evoluções do contexto.  Face á estabilidade do núcleo central, 
os elementos periféricos constituem o aspecto móvel e evolutivo da representação.

Função de defesa: o sistema periférico funciona como o sistema de defesa da re-
presentação. A transformação de uma representação se opera, na maior parte dos casos, 
através da transformação de seus elementos periféricos.

Já a Representação dos professores, quando colocada a palavra indutora “escola atual” 
apresenta como núcleo central a palavra INDISCIPLINA. Podemos constatar que os 
professores vêem na indisciplina dos alunos um fator determinante da escola pública 
de hoje e que atrapalha o desempenho de seu trabalho. Esta Representação Social contém 
em seu sistema intermediário o elemento DESINTERESSE e em seu sistema periférico 
elementos como: DESVALORIZADA; FAMÍLIA (pai ausente, pai descompromissado, 
pai despreocupado e etc.).

Percebe-se uma representação bastante pessimista sobre a escola pública atual e que 
não condiz com a importância da escola pública contemporânea, responsável pela inclusão 
e pelo desenvolvimento de todas as crianças que recentemente adentraram as portas das 
escolas brasileiras.

Um dos mitos em relação aos alunos da escola pública apontados por Patto (1985) é 
aquele que se refere às famílias dos mesmos que seriam incapazes de lhes oferecer 
atenção, afeto, e apoio mínimo para serem bem-sucedidos na escola. Em relação a isso a 
autora afirma que não se deve negar as dificuldades econômicas pelas quais estas famílias 
passam e a influência que elas podem ter sobre a estruturação familiar, porém

[...] não viver numa família organizada de acordo com os padrões tra-

dicionais não significa que se está vivendo numa família desorganiza-

da.  São muitas as formas de estruturar um grupo familiar: é preciso 
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questionar a afirmação de que somente uma delas é válida (PATTO, 

1985, p.44).

O fato da análise da representação social dos professores apresentar certo preconceito 
em relação não só aos alunos, mas também às suas famílias, chama a atenção para a im-
portância de uma organização escolar que permita maior participação das famílias nos 
assuntos que envolvem a educação permitindo, assim, que os professores se aproximem 
mais dos pais de seus alunos.

Foi solicitado, em questões abertas, que os professores emitissem suas opiniões sobre o 
que pensavam a respeito da escola pública durante o curso de formação inicial, e depois a 
opinião que passaram a ter das escolas, ao exercer a função de docente.

Os 33 professores emitiram um total de 57 respostas que foram organizadas em 13 
categorias diferentes sobre a idéia que tinham da escola pública, enquanto freqüentavam 
os cursos de licenciatura.

Percebemos que 21,1% das respostas dos professores (12 pessoas) emitiram a seguinte 
opinião sobre a escola: “Uma escola com alunos preocupados, comprometidos, inteligente, 
motivados, interessados e com vontade de aprender, que valorizassem a aprendizagem”.

Um total de 15,8% das respostas dos professores (9 pessoas) enfatizaram “Uma escola 
em que família, professores, equipe gestora, funcionários fossem unidos, trabalhando em 
equipe, em parceria, todos preocupados com a aprendizagem”.

Já outros 12,3% dos docentes (7 pessoas) apontaram “Uma escola com família/pais 
comprometidos, presentes, responsáveis, participantes; preparada para receber os alunos” 
e ainda 10,5% das respostas (6 pessoas) anunciaram “Uma escola com ensino de qualidade, 
com espaço de troca de saberes”, dentre outras.

Quadro 4. Respostas dos docentes se houve mudança sobre o que pensavam da escola 
pública após o exercício na docência

Categorias Frequência Percentual (%)
SIM 24 72,8
NÃO 09 27,2
Total 33 100,0

Verifica-se que 72,8% dos docentes afirmaram que mudaram de opinião sobre a escola 
pública, depois que ingressaram no magistério.

Os 24 professores que entenderam que houve essa mudança emitiram 32 respostas que 
foram organizadas em 15 categorias.
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Justificam que houve essa mudança em virtude da “falta de apoio, compromisso, 
presença e interesse dos pais e familiares, acreditando ser a escola um depósito de crian-
ças”. Essa justificativa comparece em primeiro lugar, com 19% das opiniões (6 pessoas) 
emitidas pelos professores.

Em segundo lugar, 15,6% das respostas (5 pessoas), disseram que mudaram de opinião 
“Porque os alunos não têm interesse, não têm compromisso, não têm vontade de aprender,  
não  valorizam  o  estudo,  são  indisciplinados.  Outras  5  pessoas  (15,6%) justificaram 
que a mudança ocorreu “Porque há pouca ou não há união, parceria, harmonia”.

Três docentes (9,4%) justificaram que a mudança de opinião se deu “Porque o profes-
sor, além de ensinar tem que educar, tem que oferecer assistência afetiva e material”. Dois 
docentes (3%) disseram que a mudança se deu “porque são muitos os desafios en-
frentados todos os dias com a aprendizagem” e /ou “preparação da equipe para lidar com 
os problemas que a sociedade joga na escola”, dentre outras.

Nesse sentido, percebemos que existe uma grande mudança com relação à imagem que 
o professor possuía sobre a escola durante o curso de formação e a imagem que ele passou 
a ter sobre a escola, depois que passou a exercer docência.

Quadro 5. Comparativo entre “Escola ideal” e “Escola real”.

Ordem Escola Ideal Ordem Escola Real
1º Escola com alunos interessados, com-

promissados.
1º Falta apoio da família.

2º Escola com família, professores, gesto-
res, funcionários trabalhando em equipe.

2º Os alunos não têm inte-
resse, compromisso.

3º Escola com família comprometida. 3º Há pouca ou não há união, 
parceria, harmonia.

Analisando o Quadro acima percebemos que os professores tinham uma visão de es-
cola pública que não condiz inteiramente com a realidade do espaço em que estes 
exercem sua profissão. Os professores idealizam uma escola em que tudo ocorre com ex-
trema perfeição, os alunos são perfeitos apresentando apenas qualidades; a equipe traba-
lha sempre unida e os pais estão presentes na vida escolar de seus filhos.

Nota-se que essas características que os docentes projetam na escola se encaixam su-
postamente mais com o perfil de escola que tínhamos há algum tempo atrás quando este 
espaço era constituído por pessoas da classe média e o ensino dedicado apenas a uma 
elite. É claro que esta imagem de escola não é nem mesmo baseada na realidade da 
“escola de antigamente”. Conflitos sempre existiram, ainda que hoje eles tenham mudado 
de qualidade.
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É preciso superar essa visão idealizada de escola que está sendo incorporada pelos pro-
fessores cada vez com maior consistência, a fim de que os docentes tenham consciência 
da situação que está instaurada, situação essa, que apresenta conflitos e que depende em 
grande parte de um trabalho de qualidade a fim de trazer alguma mudança e que também 
tenham consciência de seu papel para uma efetiva mudança.

Importante registrar ainda que, conforme os dados do Quadro 4, outros 28% dos do-
centes (9 pessoas) afirmaram que as suas opiniões sobre a escola pública não mudaram 
depois que iniciaram sua carreira como professor.

Foram apresentadas 9 justificativas agrupadas em 5 categorias de porque não mudaram 
de opinião. Duas pessoas disseram que não mudaram “Porque acredita ser a escola um am-
biente atrativo, um espaço de formação e de troca de saberes” (22,2% das respostas.) Outros 
22,2% disseram: “Porque mesmo com o passar do tempo a escola continua a mesma tendo 
que haver muitas mudanças para um atendimento das exigências”, dentre outras.

Representações Sociais dos Professores Sobre 
Alunos das Escolas Públicas
Procurou se também conhecer as representações sociais dos professores sobre o aluno 

ideal e o aluno real da escola pública.

Com relação às palavras evocadas sobre a Representação Social referente ao “Aluno 
Ideal”, observa-se que os elementos que compõem o núcleo central estão relacionados 
com uma imagem de um aluno INTERESSADO e PARTICIPATIVO.  Esta Re-
presentação Social contém em seu sistema intermediário o elemento EDUCADO, e em 
sistema periférico elementos como: ATENCIOSO; COMPROMETIDO; DISCIPLI-
NADO; MOTIVADO; RESPONSÁVEL; CRIATIVO; RESPEITADOR.

Já com relação às representações sociais de “aluno real” da escola pública de hoje, o 
núcleo central é composto pela palavra “INDISCIPLINADO” e o sistema intermediário 
é composto por “DESMOTIVADO”, “IRRESPONSÁVEL”, “CARENTE” e “DESIN-
TERESSADO”.

Comparando as representações sobre o aluno “ideal” e o aluno “real”, percebe-se um 
contraste. Essa constatação ajuda a explicar parte das dificuldades dos docentes em lidar 
com a atual clientela.

O fracasso escolar e as desigualdades sociais face à escola são considerados por Gilly 
(2001) como os temas que melhor revelam os aspectos centrais das representações que 
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sustentam os diferentes discursos a seu respeito. Desta forma, “a construção representa-
tiva é utilizada para legitimar o funcionamento não-igualitário da escola sem que sejam 
questionados o sistema e a ideologia igualitária” (GILLY, 2001, p. 2). Novamente estamos 
diante do fato de que as representações sociais resultam em ações dos sujeitos, quando 
transportamos este fato para a educação significa dizer que os professores tratarão de 
forma menos favorável determinados alunos caso tiverem representações sociais negativas 
em relação a eles.

Como aponta e Rosenthal e Jacobson (1981), no fenômeno denominado “profecia au-
to-realizadora”, a baixa expectativa dos professores influencia diretamente no desempenho 
acadêmico dos alunos. Segundo essa teoria, as pessoas se comportam de acordo com o 
que se espera delas. Ou seja, neste caso, esta baixa expectativa por parte dos docentes 
pode levar ao fracasso escolar dos alunos da escola pública.

Segundo Gilly (2001) diversos autores chamam a atenção para o fato de que as dife-
rentes representações do professor podem contribuir fortemente para explicar as diferen-
ças de resultados. Desta forma,

A expectativa pessimista, decorrente de uma representação desfavorá-

vel das famílias de meio desfavorecido, de sua relação com a escola e 

das atitudes escolares de suas crianças, poderiam estar na origem de 

atitudes e comportamentos relacionais do pedagogo, em grande parte 

responsáveis pelos maus resultados esperados. A explicação proposta é 

a do “Efeito Pigmalião” (ROSENTHAL e JACOBSON, 1968 apud 

GILLY, 2001, p.13).

Porém, apesar de reconhecermos a importância crucial das expectativas e representa-
ções positivas dos professores para o bom desempenho dos alunos da escola pública, con-
cordamos com Gilly (2001) em sua afirmação de que é preciso ter prudência para se 
considerar esse modo de explicação, criticando o modelo de implicação causal caracteriza 
a profecia auto-realizadora. Já que,

As diferenças sociais têm muitos efeitos sobre a maneira como o professor 

apreende e explica para si os problemas dos alunos. Mas, além do fato de 

que essas diferenças não são sempre desfavoráveis às crianças dos meios 

mais pobres (Gilly e Farioli, 1976), o tratamento que lhes é dado pelo 
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professor depende de todo um conjunto de condições e deve ser considera-

do de modo mais nuançado e complexo do que sugere o modelo linear do 

efeito Pigmalião (GILLY, 2001, p.13).

Reconhecemos que as baixas expectativas dos professores em relação aos alunos da 
escola pública podem se configurar como um obstáculo a mais para a realização de seus 
trabalhos, sendo necessário, portanto, que os cursos de formação de professores abordem 
este tema, contribuindo para a construção de representações sociais positivas em relação 
aos alunos.

Também foi solicitado aos professores, através de questões abertas, que emitissem opi-
niões que tinham sobre o aluno durante o curso de formação inicial, e depois, a opinião 
que passou a ter o aluno após a sua entrada no magistério. Esses dados também confirma-
ram as representações sociais dos professores sobre os alunos coletados pelo EVOC.

Vale ressaltar que os professores emitiram 77 respostas para a questão “Durante seu 
curso de formação de professor como você imaginou o aluno com o qual trabalharia?”, que 
foram agrupadas em 27 categorias. Destas categorias 26 docentes afirmaram que para eles 
o aluno que imaginava caracteriza-se como “Aluno comprometido com sua aprendizagem”.

Para 8 docentes seria o “Aluno respeitoso em relação ao espaço escolar, as pessoas e 
aos outros”.

Na opinião de 5 docentes seria o “Aluno mais responsável”, outros 5 apontaram o 
“Aluno participativo”, e ainda outros 5 docentes seria “Aluno com dificuldades de apren-
dizagem”, dentre outras.

Quadro 6. Respostas dos professores se houve mudança sobre a visão de aluno após o 
exercício da docência.

Categorias Quantidade Percentual

Sim 20 60,6%

Não 8 24,2%
Respostas que não explicitaram sim/não 5 15,1%
Total de sujeitos 33 100%

Constata-se pelos dados que um total de 60,6% dos professores afirmou que a sua visão 
dos alunos mudou depois que começaram a lecionar. Um total de 24,2% dos docentes dis-
seram que a visão deles não se modificou. Um grupo de docentes (15,1%) não souberam 
explicitar claramente suas opiniões.
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Como justificativa à mudança de visão dos alunos dentre as 36 justificativas categoriza-
das em 13 categorias, o maior número de docentes disseram que a mudança se deu porque 
hoje o “aluno é desinteressado e descompromissado.” Essa categoria compareceu com um 
total de 13 respostas.

Em seguida comparece a justificativa de que os alunos vêm de “Famílias sem respon-
sabilidade”, com um índice de 13,2% (7 pessoas).

Três docentes justificam que a mudança na visão ocorreu porque o “Aluno desrespeita 
as pessoas”, e outros 3 que aos “alunos são indisciplinados”.

Outros docentes afirmaram que o “aluno é agressivo”, “aluno passivo”, “alunos com bai-
xo nível de rendimento”, “alunos com problemas comportamentais” dentre outros.

Opiniões dos Professores sobre Aspectos 
Referentes à Escola Pública e ao Aluno a Partir de 
Afirmativas Falsas ou Verdadeiras
Com o intuito de identificar as representações sociais construídas sobre a escola pública 

e o aluno solicitamos que os professores pesquisados assinalassem Falso (F) ou Verdadeiro 
(V) para cada uma das 35 afirmativas apresentadas no questionário.

Das 35 afirmativas, apresentamos abaixo as 5 mais enfatizadas como falsas para os 
professores:

- 90,9% “O autoritarismo dos professores da escola pública facilita o trabalho docente pois 
mantém a ordem e a disciplina”.

- 84,8% “Os professores da escola pública com os quais convivo dizem que o trabalho do-
cente confirmou a imagem negativa que já tinham dos alunos dos anos iniciais da escola 
pública”

- 78,8% “Penso que a escola pública, para os alunos, funciona mais como um ponto de 
encontro do que como um lugar de aprendizagem”.

- 78,8% “A carência econômica dos alunos dos anos iniciais da escola pública dificulta a 
realização de um trabalho de qualidade”

- 75,8% “Há professores que, para serem respeitados, preferem tratar os alunos dos anos 
iniciais da escola pública de modo mais agressivo e distante”.

Os professores registraram sua discordância com as frases acima. O que significa afir-



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
R

ep
resentaçõ

es So
ciais d

o
s Pro

fesso
res M

unicip
ais...

983

mar que na opinião dos docentes:

- a utilização do autoritarismo não auxilia a manter a ordem e disciplina;

- o trabalho docente não confirmou a imagem negativa sobre os alunos da escola pública;

- a escola não funciona mais como um ponto de encontro com os amigos do que como 
um lugar de aprendizagem;

- os professores não são agressivo e distante com seus alunos para conseguirem o respeito.

Abaixo descrevemos as 5 afirmativas que foram apontadas pelos professores pesquisa-
dos como verdadeiras.

- 100% “Os professores dos anos iniciais da escola pública com os quais convivo, ten-
tam realizar um trabalho de qualidade”.

- 97,0% “As famílias enviam seus filhos à escola esperando que tenham um futuro melhor”.

- 93,9% “O contato com a realidade escolar me mostrou os grandes problemas que 
os professores enfrentam devido à carência da clientela”.

- 90,9% “Na escola pública na qual trabalho as pessoas acham que as famílias dos alunos 
dos anos iniciais dão pouco apoio ao trabalho dos professores”.

- 75,8% “Amor e dedicação são elementos mais fundamentais para o desenvolvimento 
de um trabalho de qualidade do que a profissionalidade”.

Em relação aos aspectos gerais das escolas todos os docentes foram favoráveis à idéia de 
que os professores da escola pública tentam realizar um trabalho de qualidade. A constata-
ção de que as famílias enviam seus filhos à escola esperando que tenham um futuro 
melhor foi destaque nas afirmativas consideradas verdadeiras pelos sujeitos pesquisados.

Constatamos que os professores concordam que o contato com a realidade fez com 
que enfrentassem grandes problemas atribuídos á carência da clientela. Essa afirmativa se 
contraria, quando os professores nas frases falsas negam que a carência pode dificultar a 
realização de um trabalho de qualidade na escola pública. E os docentes concordam que 
as famílias dão pouco apoio ao trabalho deles na escola pública.

Observamos certa coerência entre as frases consideradas falsas e verdadeiras pelos pro-
fessores pesquisados, apenas observamos uma contradição quanto à carência dos alunos, 
dado comentado anteriormente.
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Considerações Finais
Considerando que com a democratização escolar um grande e novo público se 

inseriu na escola, temos a partir daí a necessidade de políticas públicas voltadas à garantia 
de uma educação de qualidade. Surge também a necessidade de se repensar o papel do 
professor hoje, visto que a sua função é principalmente ensinar, mas não somente isso, é 
fazer com que os seus alunos se apropriem do saber que lhes está sendo transmitido, além 
de abranger outras dimensões de sua formação como pessoa e cidadão.

Se o professor não se apropria da sua principal função, estará remetendo-a ao tecnicis-
mo, ou seja, não tem autonomia para organizar a sua sala de aula ou preparar as suas aulas 
em direção à uma educação emancipatória.

A partir de um aprofundamento dos dados da pesquisa empírica e do aprofundamen-
to teórico, pode-se notar que os professores perceberam falhas em sua formação e que 
almejam espaços para refletir e ampliar seus conhecimentos.

Vários estudos têm mostrado que os profissionais não estão sendo formados 

e nem estão recebendo preparo suficiente no processo inicial de sua for-

mação docente para enfrentar a nova realidade da escola pública e as de-

mandas hoje existentes, assumindo as novas atribuições que passam a ser 

cobradas dos professores (GHEDIN, LEITE e ALMEIDA, 2008, p. 29).

Acredita-se que esses fatores se dão, pelo menos em parte, devido ao fato de os pro-
fessores durante os cursos de formação não terem a oportunidade de vivenciar o dia a 
dia das salas de aula e de melhor se prepararem para enfrentar as situações do cotidiano 
escolar.

Nota-se que a formação inicial não tem se articulado com a realidade das escolas e 
nota-se ainda que o estágio precisa ser repensado e ressignificado, pois o mesmo seria um 
grande aliado se acoplado à teoria para o enfrentamento dos problemas encontrados nas 
escolas hoje.

Por existir o distanciamento entre teoria e prática, os professores acabam se inserindo 
no contexto escolar praticamente inexperientes e julgando-se incapazes de solucionar os 
problemas que ocorrem com os seus alunos no interior das salas de aula.

A partir dos dados da pesquisa, constatou-se que os mestres antes de iniciarem a car-
reira docente tinham uma imagem positiva e idealizada dos seus alunos, como se eles fos-
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sem seres desprovidos de problemas familiares, que somente tivessem interesse e desejo 
em aprender. Porém, vale ressaltar que esses professores se depararam com uma realidade 
totalmente diferente, visto que a situação nas escolas públicas hoje é outra.

Como justificativa a essa mudança de opinião, acredita-se que quando o professor entra 
em contato com a realidade das escolas, com todas as dificuldades inerentes as desigual-
dades sociais, muitas vezes, passa a classificar seus alunos como inferiores e incapazes de 
realizar muitas tarefas.

Além disso, defronta-se com a pobreza da clientela, mas também com a dos recursos 
materiais, do espaço físico e dos profissionais, fatores esses que contribuem com as dificul-
dades de aprendizagem e com a diminuição da auto-estima dos alunos da escola pública.

[...] O aluno típico da escola pública é hoje a criança de família pobre 

que luta pela sobrevivência e dá pouca ou nenhuma assistência aos filhos, 

delegando à escola funções que tradicionalmente cabem à família (MA-

ZZOTTI, 2006, p.358).

Os professores e a escola são chamados, diante desta situação, a desempenharem um 
papel mais amplo, abrangendo os diversos aspectos inerentes à formação do aluno, com 
pouco ou nenhum apoio da família, mas não se sentem preparados para tal, gerando uma 
situação de insegurança, que muitas vezes acirra a “culpabilização da vítima”.

Como propostas cabem aos professores que ainda não iniciaram a carreira docente, 
freqüentar cursos de licenciatura que abordem teoria e prática como partes indissociáveis. 
Estima-se também que o estágio seja o lugar onde o aluno coloque em prática as teorias 
adquiridas nos cursos de licenciatura e onde sinta na pele as situações que caracterizam o 
dia-a-dia das instituições escolares.

Aos professores que já estão lecionando, é necessário que reflitam constantemente so-
bre a aula que estão oferecendo, sobre o público que estão atendendo e principalmente 
ter confiança e acreditar em seus alunos, buscando assim oferecer um ensino de qualidade.

Quando o professor passa a sentir dificuldades ao resolver os problemas no interior das 
salas de aula, constata-se a importância da formação contínua em serviço buscando suprir 
as principais necessidades formativas dos professores e atualizar seus conhecimentos.

Por isto, é necessário conhecer as representações dos professores e atuar sobre elas, 
para que eles possam, efetivamente, se colocar de maneira mais propositiva frente aos 
grandes desafios que estão colocados à escola atual.
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A Educação para Conservação da Biodiversidade 

no Projeto “Trabalhando Com Ciências”

Juliana Jorge1, Eloisa Assunção de Melo Lopes1, 

Kátia Luciene Maltoni2; Carolina Buso Dornfeld3

Resumo: O presente trabalho é parte integrante de um projeto denominado “Tra-
balhando com ciências: o uso de oficinas pedagógicas como estratégia de 
ensino-aprendizagem”, aprovado pela PROGRAD-UNESP junto aos 
Núcleos de Ensino. Tem como objetivo geral trabalhar conceitos sobre 
conservação da biodiversidade com alunos do ensino fundamental com 
a finalidade de torná-los conscientes sobre a importância dessa conser-
vação e sobre o papel que desempenham perante as condições dos re-
cursos naturais. O trabalho constou de levantamento de conhecimentos 
prévios, aulas teóricas e práticas, realizadas na própria escola e no Centro 
de Conservação da Fauna Silvestre de Ilha Solteira (CCFS-CESP), bem 
como  avaliação dos conhecimentos apresentados ao final da sequência. 
Participaram da atividade 69 alunos. A oficina mostrou-se importante 
fonte de informação e de interação entre os participantes e pode-se per-
ceber um incremento na aprendizagem dos alunos participantes quando 
foram comparados quanti-qualitativamente as duas avaliações aplicadas. 
Assim, atividades de educação ambiental utilizando ambientes formais e 
não formais de aprendizagem apresentam resultados positivos na forma-
ção global dos estudantes.

Palavras-chave: Educação ambiental; conservação da biodiversidade; ensino fundamental.

1. Introdução
A visão sobre o meio ambiente vem mudando ao longo o tempo e, atualmente, muita 

atenção tem sido dada à questões como desmatamento, poluição e extinção de espécies 

1 Graduandas de Licenciatura em Ciências Biológicas – Campus de Ilha Solteira - FEIS-UNESP.

2 Docente do Departamento de Fitossanidade, Engenharia rural e Solos (DEFERS), Coordenadora do Projeto 

“Trabalhando com ciências” do Núcleo de Ensino – Responsável pela disciplina de Geologia e Paleontologia - Campus 

de Ilha Solteira - FEIS-UNESP.

3 Docente do Departamento de Biologia e Zootecnia (DBZ), Orientadora da pesquisa e colaboradora no Projeto 

“Trabalhando com ciências” do Núcleo de Ensino – Responsável pelo Conjunto de Disciplinas de Práticas Pedagógicas 

e Educação Ambiental – Campus de Ilha Solteira - FEIS-UNESP.
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vegetais e animais. Os zoológicos evoluíram juntamente com os princípios ambientais e 
hoje atuam em busca de técnicas eficazes para a preservação da fauna silvestre e, ao mesmo 
tempo, realizam trabalhos de Educação Ambiental (EA) que, atualmente, está incluída 
entre os principais objetivos dessas Instituições (COSTA, 2004).

Segundo a World Wildlife Fund (WWF, 2009), as principais ameaças à biodiversidade 
são a poluição, o uso excessivo dos recursos naturais, a expansão da fronteira agrícola em 
detrimento dos habitats naturais, a expansão urbana e industrial levando muitas espécies 
vegetais e animais à extinção. A cada ano, aproximadamente 17 milhões de hectares de 
floresta tropical são desmatados. As estimativas sugerem que, se isso continuar, entre 5% 
e 10% das espécies que habitam as florestas tropicais poderão estar extintas dentro dos 
próximos 30 anos.

Essas preocupações também estão presentes nos Cadernos da Agenda 21 e Biodiver-
sidade que considera que uma forma cada vez mais reconhecida de se perceber a impor-
tância da biodiversidade é por meio dos serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos 
(BRASIL, 2008). A Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM), estudo realizado a pe-
dido da ONU entre 2001 e 2005 envolvendo mais de 1.360 especialistas de 95 países, 
define serviços ambientais ou serviços dos ecossistemas como sendo os benefícios que o 
ser humano obtém desses ecossistemas. Eles envolvem: a) serviços de provisão, incluin-
do alimentos, água, madeira e fibras; b) serviços reguladores, que se relacionam a climas, 
inundações, doenças, resíduos e qualidade da água; c) serviços culturais, que fornecem 
benefícios recreacionais, estéticos e espirituais; d) serviços de suporte, tais como formação 
do solo, fotossíntese e ciclo de nutrientes (BRASIL, op cit).

Porém essa é uma visão utilitarista da biodiversidade, que ainda precisa ser alterada. 
Um trabalho que relata bem essa mudança de concepção é o de Fernandez (2008) que 
pergunta “Por que conservar os animais e as plantas afinal?”. Segundo o autor, podem 
ser apresentadas uma série de razões para isso, sendo que uma das mais ouvidas é que as 
espécies são fontes de produtos úteis para a humanidade. Porém, uma ideia proposta por 
Edward Wilson em 1994, é a da biofilia que diz que gostar da natureza é um dos instintos 
fundamentais do ser humano sendo uma afetividade emocional inata dos seres humanos 
para com as demais espécies da Terra. Segundo o mesmo autor, essas emoções são ativadas 
quando o ser humano entra em contato com outras espécies ou ambientes naturais e são 
reações geneticamente inerentes a todas as espécies, embora nos seres humanos seja pouco 
manifestada na vida cotidiana (WILSON, 1994 citado por NEIMAN, 2009).

Para que haja a conservação da biodiversidade é interessante que projetos de educação 
ambiental tenham como foco essa temática, trabalhando os conceitos científicos envolvi-
dos, mas principalmente as emoções e sentimentos das pessoas envolvidas.
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Um dos propósitos de um projeto de EA e biodiversidade destina-se ao trabalho sis-
temático de transposição adequada dos documentos derivados de pesquisas científicas 
em material pedagógico destinado a promover melhor a compreensão da biodiversidade 
e adequado manejo do meio ambiente em favor da humanidade (SORRENTINO et al., 
2007).

Muitos estudos de EA vêm sendo feitos no país com a finalidade de fazer com que 
as pessoas percebam o zoológico não apenas como um lugar de lazer, realizações sociais, 
diversão, encontros de amigos, reuniões de famílias, deslocando-se até esses espaços ape-
nas estimulados pelo gosto em ver os animais, mas que os zoológicos sejam considerados 
como um lugar associado às inúmeras possibilidades de experiências geradoras de conhe-
cimento e aprendizagem (NASCIMENTO; CASTRO, 2007).

Portanto, a importância de trabalhos nessa área tem sido bastante discutida e merece 
atenção para que sejam desenvolvidos com o envolvimento de diversas instituições parcei-
ras, bem como que consiga atingir um público variado e amplo.

O presente trabalho é parte integrante de um projeto denominado “Trabalhando com 
ciências: o uso de oficinas pedagógicas como estratégia de ensino-aprendizagem”, aprova-
do pela PROGRAD-UNESP junto aos Núcleos de Ensino. O projeto propõe a realiza-
ção de Oficinas Pedagógicas para o ensino de ciências. No ano de 2009 foram realizadas 
as seguintes oficinas para atender os alunos dos 6°, 7° e 8° anos do Ensino Fundamental de 
uma Escola Pública do município de Ilha Solteira: “A fertilidade do solo e a água na vida 
vegetal” (direcionada ao 6° ano), “Moluscos e Artrópodes e Usando o microscópio” (dire-
cionada ao 7° ano), e “Mecanismo respiratório I e II” (envolvendo os alunos do 8° ano). 

Em outro momento, foi verificada a necessidade de se trabalhar o tema “Conservação 
da Biodiversidade” pela escola parceira sendo elaborada uma oficina com essa temática e 
que foi desenvolvida com os alunos de 6°, 7° e 8° anos do Ensino Fundamental, sendo esses 
dados apresentados no presente artigo. 

2. Objetivos
- Esclarecer os alunos do Ensino Fundamental (6º ao 8º ano), visitantes do Centro de 

Conservação da Fauna Silvestre de Ilha Solteira-SP (CCFS-SP), sobre a importância da 
preservação e da conservação da biodiversidade;

- Trabalhar conceitos teóricos sobre Conservação da Biodiversidade;

- Estabelecer uma troca de conhecimentos entre alunos e universitários, proporcionan-
do uma educação ambiental dinâmica.
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3. Desenvolvimento - Material e Métodos
As Oficinas foram elaboradas de modo a privilegiar uma apresentação teórico-prática 

dos conteúdos a serem trabalhados com o objetivo de promover a participação dos alunos, 
possibilitando uma maior interação entre eles e com os organizadores. 

3.1. Metodologia

A oficina foi realizada nos dias 17, 18, 19, 23, 24, 25 e 29 de junho de 2009, nos horá-
rios de 08:50 às 11:30h (período da manhã), e de 14 às 17h (no período da tarde), totali-
zando 19 horas de atividades. 

Para que fosse permitida a realização do trabalho foram realizadas reuniões com a co-
ordenadora pedagógica e a professora de ciências da escola parceira. A oficina contou com 
a participação de 23 alunos do 6°ano, 21 alunos do 7°ano, e 25 alunos do 8°ano do Ensino 
Fundamental.

A apresentação da oficina foi de forma expositiva-participativa, procurando sempre a 
participação e interação com os alunos, durante as aulas teóricas na escola, e prática tam-
bém procurando a participação e interação com os alunos, durante as aulas no Centro de 
Conservação da Fauna Silvestre de Ilha Solteira (CCFS).

Para facilitar o desenvolvimento, a participação dos organizadores e a apresentação o 
trabalho, este foi divido em: Aula 01 “Introdução sobre o tema Biodiversidade”; Aula 02 
“Importância da Biodiversidade”; e, Aula 03 “Impactos ambientais e extinção de espécies”.

Aula 01 “Introdução sobre o tema Biodiversidade”: o objetivo dessa aula foi introduzir 
o conceito de Biodiversidade, diagnosticar o que os alunos sabem a respeito do tema, rela-
cionar o tema com o cotidiano dos alunos. A atividade proposta foi a confecção de carta-
zes sobre o tema no 6° e 7°ano intitulada “Desenho Comum do Grupo”, e a realização de 
uma dinâmica de grupo intitulada “Barco que está naufragando” com os alunos do 8°ano.

Aula 02 “Importância da Biodiversidade”: o objetivo dessa aula foi reconhecer a impor-
tância da Biodiversidade para o meio ambiente e a humanidade, reconhecer e valorizar a 
Biodiversidade presente nos biomas brasileiros, perceber que a preservação da Biodiversi-
dade é um dever de todos. A atividade proposta para esta aula foi a leitura e produção de 
texto, utilizando o texto-base “Carta Jovens Cuidando do Brasil”. 

Aula 03 “Impactos ambientais e extinção de espécies”: esta aula propunha reconhecer e 
caracterizar os tipos de Impactos Ambientais, perceber que Impactos Ambientais levam à 
Extinção de Espécies, perceber que Impactos Ambientais levam à perda da Biodiversida-
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de e destruição de habitats. A atividade proposta para esta aula foi a realização de um varal 
com desenhos sobre o tema trabalhado na aula teórica, intitulada “Varal dos Impactos e 
Extinção”, mas é necessário observar que esta atividade não foi realizada devido ao curto 
tempo para sua adequada realização.

3.2. Materiais

•	 Cartolinas para a realização da atividade “Desenho Comum do Grupo”; modifica-
do de SUDAN et al., 2007;

•	 Cópias da atividade de dinâmica de grupo “Barco que está naufragando” (MAYER, 
2005); 

•	 Cópias do texto de apoio “Carta Jovens Cuidando do Brasil” (SORRENTINO et 
al., 2007);

•	 Cópias das avaliações para preenchimento dos alunos;

•	 Um computador e um aparelho projetor multimídia e lousa.

3.3. Avaliação

No início e no final da oficina foram aplicadas duas avaliações aos alunos, uma ava-
liação prévia contendo 2 questões dissertativas que solicitava aos alunos conhecimentos 
sobre o conceito de biodiversidade e sobre sua importância, e uma avaliação posterior con-
tendo oito questões que procuraram abordar o que os alunos conseguiram aprender com a 
oficina sobre a importância da conservação da biodiversidade e sobre o que foi trabalhado, 
procurando investigar a opinião dos alunos sobre o desenvolvimento das atividades, in-
cluindo sugestões sobre melhoria e de temas para futuras parcerias.

A análise das questões foi realizada de forma quali-quantitativa utilizando a análise 
textual proposta por Moraes (2007), que propõem a separação de palavras ou conceitos-
-chaves, seguida por uma categorização com a finalidade de facilitar a análise das respostas 
elaboradas pelos alunos. A categorização foi realizada por um dos pesquisadores e re-
-analisada por outro para verificação da coerência da análise. Dessa forma, foram constru-
ídas tabelas com os porcentuais relativos às palavras-chaves mais utilizadas pelos alunos. 
Com a finalidade de exemplificação foram compiladas as sentenças elaboradas por alguns 
estudantes participantes da atividade.

Deve-se salientar que os possíveis erros de português foram mantidos no momento das 
transcrições das respostas dos alunos e os mesmos não foram identificados.
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4. Resultados 
Para a elaboração das atividades não foram encontradas grandes dificuldades, sendo 

que, possivelmente, a maior dificuldade esteve no fato de preparar o mesmo conteúdo para 
ser ministrado em séries diferentes, considerando que o trabalho deveria ser adequado para 
as turmas de 6°, 7° e 8° anos, que possuem diferentes níveis de desenvolvimento cognitivo.

Os alunos e a coordenação da escola foram bastante receptivos e colaborativos para a 
realização das atividades. 

O total de alunos participantes em sala de aula foi de 66 alunos, sendo que 23 alunos do 
6° ano, 21 do 7°ano e 25 do 8°ano. No CCFS o total de alunos participantes foi 29 alunos 
(10 alunos do 6º, 10 do 7º e 9 do 8º ano). Mesmo com um número maior em sala de aula, 
a interação entre os organizadores e os alunos foi muito intensa e proveitosa, o mesmo 
ocorrendo para as atividades no CCFS com um número menor de alunos. A identificação 
do tema com o cotidiano dos alunos foi ressaltada pelos mesmos.

Houve também a participação de todos os alunos nas atividades propostas (leitura e 
produção de texto, confecção de cartaz, realização de dinâmica, realização das avaliações) 
e, na discussão dos temas abordados.

4.1. Avaliações Prévias

Sobre a primeira questão, 45,5% dos alunos do 6º ano responderam que não sabia ou 
não se lembrava. 31,7% dos alunos responderam que é a diversidade de vida ou que é a 
existência de animais, plantas na natureza (Tabela 1). Algumas das respostas podem ser 
observadas abaixo:

Aluno 01: “Desculpe, mas não lembro”;

Aluno 11: “Diversidade de vida”;

Aluno 19: “Fala sobre a existência de animais, vegetais, várias plantas”.

Apenas 14,2% dos alunos do 7º ano responderam que não sabia ou não se lembrava, 
sendo que 76,2% respondeu de forma correta à essa questão. Desses, 47,5% utilizaram o 
recurso de separar a palavra para poder responder (Tabela 1). Algumas das respostas po-
dem ser observadas abaixo:

Aluno 01: “Biodiversidade é a diversidade de seres vivos na natureza, plantas e animais, 
fungos e bactérias todos os seres vivos”;
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Aluno 02: “A diversidade dos seres vivos como o nome já diz: BIO (VIDA) – seres vivos +  
DIVERSIDADE (MUITOS) = muitos seres vivos”;

Aluno 03: “Diversidade de animais, BIO=vida; DIVERSIDADE=muito”.

Nenhum aluno do 8º ano respondeu dizendo que “não se lembrava”, sendo que 78,3% 
responderam adequadamente (Tabela 1). Porém, a porcentagem de respostas incorretas 
(21,7%) foi semelhante à dos alunos do 6º ano (22,8%). Seguem alguns exemplos de res-
postas dos alunos do 8º ano.

Aluno 05: “Biodiversidade é os estudos da natureza”. 

Aluno 06: “É a quantidade de vida/espécie que há na Terra”;

Aluno 09: “É a variedade de espécies da fauna e da flora”;

A intenção deste trabalho não foi analisar comparativamente as três séries, porém, pe-
los dados pôde-se observar que a maior porcentagem de acertos ocorreu no 7º ano, por ser 
a matéria ministrada nessa série. Outro aspecto a ser levantado é a grande porcentagem 
de alunos do 7º ano (47,5%) que optou por responder a questão utilizando a separação da 
palavra, podendo refletir a forma como o conceito foi trabalhado em sala de aula.

Tabela 1. Porcentagem de respostas para a Questão 1: O que você sabe sobre biodiver-
sidade (questionário prévio).

Categorias 6º ano
(n=22)

7º ano
(n=21)

8º ano
(n=23)

Diversidade da vida Respostas 
corretas

4,5 24,0 30,5
Separar Bio + diversidade 4,5 47,5 0
Animais, plantas e microorganismo
Fauna e flora

22,7 4,7 47,8

Incorreta Respostas 
incorretas

22,8 9,5 21,7
Não sei / não lembro 45,5 14,2 0
Total (%) 100 100 100

Em relação à segunda questão, que tratava sobre a importância da biodiversidade, 
27,3% dos alunos do 6º ano responderam que não sabiam ou não se lembravam e 50% 
elaboraram respostas corretas. Abaixo se encontram algumas respostas dos alunos:

Aluno 03: “Não sei”;

Aluno 10: “Sim, porque é importante preservar o meio ambiente porque sem ele não conse-
guiríamos viver”;

Aluno 20: “Sim, porque sem o animal e sem o vegetal nós não viveríamos”.
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Em relação aos alunos do 7º ano, 100% responderam que sim, que a conservação da 
biodiversidade é importante, e desses, 80,9% formularam justificativas adequadas (Tabela 
2). É possível notar essas observações por meio das frases abaixo:

Aluno 01: “Sim, porque se não tivéssemos algum animal, teríamos o desequilíbrio ecológico e 
não haveria vida na Terra”;

Aluno 06: “Sim, porque a biodiversidade pra mim é a vida, então ou seja é a nossa vida, por 
isso temos que preservá-la”;

Aluno 21: “Sim, porque se as vidas dos seres vivos acabarem a cadeia alimentar se desrregu-
lará e a vida dos animais pode acabar”.

Apenas 4,3% dos alunos do 8º ano afirmaram não se lembrar ou não saber sobre o con-
teúdo solicitado na questão 2. 95,7% dos alunos responderam que “sim”, sendo que desses, 
74% elaboraram justificativas corretas (Tabela 2). Alguns exemplos podem ser observados 
nas respostas transcritas abaixo:

Aluno 11: “Sim, pois sem ela é praticamente impossível sobrevivermos”.

Aluno 16: “Sim, para que o ambiente fique equilibrado”;

Aluno 17: “Sim, para não haver extinção dos animais”;

Tabela 2. Porcentagem de respostas para a Questão 2: Você acha que a conservação da 
biodiversidade é importante? Por quê? (questionário prévio)

Categorias 6º ano
(n=22)

7º ano
(n=21)

8º ano
(n=23)

Sim (com justificativa correta) Respostas 
corretas

50,0 80,9 74,0

Sim (sem justificativa) Respostas 
incorretas 
ou incom-
pletas

13,6 0 8,7
Sim (com justificativa incorreta) 9,1 19,1 13,0
Não lembro / não sei 27,3 0 4,3

Total 100 100 100

4.2. Avaliações Finais

De acordo com a Tabela 3, observa-se que os alunos das três séries que participaram do 
evento, elaboraram respostas mais complexas e corretas em relação ao questionário prévio. 
Assim, pode-se observar que o 6º ano passou de 31,7% para 80,0% de respostas corretas, 
sendo a série que teve maior porcentagem de aumento. A porcentagem de respostas corre-
tas dos alunos do 7º e 8º anos, aumentaram em 3,8% e 10,5%, respectivamente.
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Tabela 3. Porcentagem de respostas para a Questão 1: Como essa oficina pôde mudar 
a maneira como você pensa a respeito da biodiversidade? Como você definiria biodiversi-
dade? (Questionário posterior)

Categorias 6º ano
(n=10)

7º ano
(n=10)

8º ano
(n=09)

Diversidade da vida Respostas 
corretas

20 20 44,4
Separar Bio + diversidade 0 0 0
Animais, plantas e microorganismo
Fauna e flora

60 60 44,4

Não definiu biodiversidade, mas 
relatou mudança no pensamento

Respostas 
incompletas

10 0 11,2

Incorreta Respostas 
incorretas

10 20 0
Não sei / não lembro 0 0 0
Total 100 100 100

100% dos alunos responderam que a atividade mudou sua maneira de pensar e o que 
sabiam sobre a biodiversidade e que biodiversidade significa a diversidade e o conjunto de 
diferentes seres vivos, isso pode ser percebido em algumas das respostas abaixo:

Aluno 01: “Mostrando tudo melhor, os animais, vegetais. Biodiversidade = animais, vege-
tais e seus habitats”(6º ano).

Aluno 03: “O mini-curso mudou muito, eu nem sabia o que era biodiversidade, ele mudou 
o meu jeito de pensar sobre o meio ambiente. Biodiversidade é o conjunto de plantas, vegetais, 
animais e o seu abitat natural” (6º ano).

Aluno 10: “Porque ele me ensinou a aprender mais sobre o assunto, significa diversidade de 
vida” (6º ano).

Aluno 01: “Ajudar o meio ambiente, preservar os animais e não atacar o habitat natural 
deles. A biodiversidade é os animais e vegetais no seu habitat natural” (7º ano).

Aluno 05: “Sim, esse curso nos explica mais sobre a biodiversidade eu definiria que ela é va-
riedade de espécies” (7º ano).

Aluno 07: “Muita coisa pois saberei mais, Biodiversidade é o estudo dos animais e plantas” 
(7º ano).

Aluno 01: “Nos ensina a tentar proteger os animais e a biodiversidade é um conjunto de seres 
vivos em determinado lugar” (8º ano).

Aluno 06: “Podemos tentar salvar a biodiversidade. A biodiversidade é o conjunto de seres 
vivos” (8º ano).

Aluno 07: “Sim. Um conjunto de espécies de diversos animais e vegetais na natureza” (8º ano).
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Na Tabela 4 são apresentados os valores de porcentagem das respostas dos alunos para 
a Questão 2 da avaliação final. Observa-se que mais de 70% dos alunos participantes ela-
boraram as justificativas corretamente, demonstrando a importância da oficina realizada 
para a compreensão dos conceitos envolvidos. 

A maioria concorda que todos os seres humanos possuem responsabilidades sobre a 
conservação das espécies e que cada um deve fazer sua parte. Abaixo seguem algumas das 
respostas obtidas:

Aluno 02: “Sim. Na minha opinião cada um tem que fazer a sua parte, mas fazer a coisa 
certa e não a coisa errada” (6º ano).

Aluno 03: “As vezes sim e eu sozinha não concigo conservar toda a natureza mas posso con-
cientizar outras pessoas a concervar a natureza” (6º ano).

Aluno 09: “Minhas atitudes não interferem e só uma pessoa não faz a diferença” (6º ano). 

Aluno 01: “Ajudar o meio ambiente, preservar os animais e não atacar o habitat natural 
deles. A biodiversidade é os animais e vegetais no seu habitat natural” (7º ano).

Aluno 05: “Sim, esse curso nos explica mais sobre a biodiversidade eu definiria que ela é va-
riedade de espécies” (7º ano).

Aluno 07: “Muita coisa pois saberei mais, Biodiversidade é o estudo dos animais e plantas” 
(7º ano).

Aluno 04: “Não posso ajudá-la totalmente, mas minha parte eu vou fazer” (8º ano).

Aluno 07: “Sim. Não, é necessário da ajuda de todos” (8º ano).

Aluno 08: “Se eu ajudar podemos melhorar a vida e o lugar onde vivemos” (8º ano).

Tabela 4. Porcentagem de respostas para a Questão 2: Você acha que suas atitudes po-
dem interferir na conservação da biodiversidade? Você sozinho pode ajudar a conservá-la?

Categorias 6º ano
(n=10)

7º ano
(n=10)

8º ano
(n=09)

Sim (sem justificativa) 0 10,0 11,1
Sim (com justificativa correta) 70,0 70,0 88,8
Sim (com justificativa incorreta) 20,0 10,0 0
Total 100 100 100

Por meio da Tabela 5, pode-se observar a boa aceitação que teve a oficina realizada, em 
relação ao tempo de duração, à qualidade da apresentação dos professores e das atividades 
desenvolvidas. Abaixo seguem algumas sentenças elaboradas pelos alunos:
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Tabela 5. Respostas dos alunos para as Questões 3, 4 e 5 da avaliação final.

Categorias 6º ano
(n=10)

7º ano
(n=10)

8º ano
(n=09)

Questão 3. A duração da 
oficina foi:

Adequada 90,0 70,0 22,2
Curta 10,0 30,0 78,8

Questão 4. A apresentação dos 
professores foi:

Ótima 70,0 80,0 100
Boa 30,0 10,0 0
Regular 0 10,0 0

Questão 5. As atividades de-
senvolvidas  foram:

Ótimas 80,0 30,0 44,4
Boas 20,0 60,0 55,6
Regulares 0 10,0 0

Na Tabela 6 são apresentados o número de citações das respostas que os alunos ela-
boraram para as questões 6 e 7 do questionário final. Deve-se considerar que a visita ao 
zoológico foi o item mais citado como o que os alunos mais gostaram, indicando mais 
uma vez a importância das atividades em ambientes não-formais de aprendizagem. Entre 
os itens que os alunos menos gostaram as aulas com multimídia e o calor que estava no 
momento das atividades com o 8º ano. 

Tabela 6. Respostas dos alunos para as Questões 6 e 7 da avaliação final.

Categorias 6º ano
(n=10)

7º ano
(n=10)

8º ano
(n=09)

Questão 6. Do que 
você mais gostou?

Visita ao zoológico 3 6 6
Animais 6 3 2
Aprender/conhecimento 1 3 1

Questão 7. Do que 
você menos gostou?

Gostei de tudo 4 3 2
Multimídia 3 0 0
Animais 0 4 2
Calor/mosquito 0 1 6
Outros 2 2 0

* citaram: animais, ou mencionaram os nomes específicos dos animais que mais gostaram de ver/conhecer; calor/
mosquito – ocasionados pelo trabalho no CCFS; outros: palestra grande, questionário, tempo curto, teoria.

5. Discussão
Segundo a Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999), a educação 

ambiental deve ser dirigida aos diversos grupos de pessoas, sendo concebida como um 
processo contínuo em ambientes formais e não-formais de educação. O presente estudo 
foi conduzido utilizando diferentes séries do ensino fundamental e realizando as ativida-
des nas dependências da própria escola, bem como do Centro de Conservação da Fauna 
Silvestre de Ilha Solteira (SP), denominado popularmente de Zoológico, e identificado 
neste trabalho com a sigla CCFS.
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Tradicionalmente, segundo Almeida (2008), as opções didáticas dos professores têm 
sido condicionadas pelo seu potencial educativo. Seguindo essa linha, o que importa es-
sencialmente verificar em relação aos jardins zoológicos e parques afins é a sua eficácia na 
aprendizagem científica. Daí a implementação de estudos dedicados à verificação dessa 
dimensão, cujos resultados podem influenciar as referidas opções. 

Além disso, o presente estudo indicou que as atividades em sala de aula complemen-
tadas com as atividades no CCFS auxiliaram na melhor compreensão dos alunos sobre o 
conteúdo abordado, porém, como aponta Almeida (op cit.) parte significativa dos educa-
dores e professores dos diferentes ciclos que trabalham em educação ambiental manifesta 
uma posição crítica quanto à existência desses espaços e um fraco entusiasmo pelo seu 
potencial didático.

Parece importante ressaltar aos educadores do ensino formal, a parceria de sucesso que 
pode ser estabelecida entre a escola e o zoológico. Se, a visita é orientada para o apro-
veitamento do zoológico como espaço educativo ele torna-se um instrumento de ensino 
interativo e emocionante, que pode marcar de forma positiva a vida do estudante (FUR-
TADO; BRANCO, 2003). Ainda, segundo os mesmos autores, reforçando a ideia da 
utilização do espaço dessas instituições para desenvolvimento de programas educativos, 
94,0% dos visitantes concordam que os zoológicos são locais apropriados para Educação 
Ambiental. Esses dados podem ser comparados com os do presente estudo, quando foi 
solicitado aos alunos que apontassem o que mais haviam gostado e as respostas foram “vi-
sita ao zoológico”, “ver os animais”, “aprender” e “ter mais conhecimento”, indicando, mais 
uma vez o papel educativo desses espaços. 

Em estudo realizado por Becker (2001) foi constatado que a abordagem positiva sobre 
a biologia de animais considerados repulsivos ou nocivos nos zoológicos, pode ajudar na 
preservação das espécies em seu hábitat. Além disso, segundo a mesma autora é comum 
a visão utilitarista da natureza nos trabalhos ambientais. E, portanto, o presente estudo, 
também buscou envolver os alunos e ajudá-los a compreender que o espaço do CCFS é 
também um local de aprendizado e uma segunda morada para os animais que não têm 
condições de retornar ao seu hábitat, indicando, além da importância deste espaço, a im-
portância de conservá-lo em bom estado para que possa atender satisfatoriamente as ne-
cessidades de cada espécie ali alocada. 

Em relação aos aspectos relacionados com a conservação da biodiversidade, foco prin-
cipal deste trabalho, tem-se que, como apontado por Furtado; Branco (2003), Diante desta 
visão positiva dos visitantes, que é possível perceber que o zoológico deixou de ser o local 
de aprisionamento dos animais para desempenhar um importante papel na preservação da 
diversidade biológica do planeta. De fato, a melhor estratégia para a proteção das espécies 
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é a preservação das comunidades em seu ambiente natural, ou preservação “in situ” (PRI-
MACK & RODRIGUES, 2001, citado por FURTADO; BRANCO, 2003). Porém, em 
alguns casos é inevitável a manutenção de indivíduos em cativeiro, sob condições artificiais 
para evitar a extinção. Os esforços dos jardins zoológicos e de organizações de conservação 
têm se concentrado na busca de amenizar as limitações óbvias do cativeiro, construindo 
instalações e desenvolvendo tecnologias necessárias para estabelecer colônias de criação de 
espécies raras e principalmente ameaçadas. 

Porém, segundo os mesmos autores, um dos mais importantes papéis da manutenção 
em cativeiro quando existe visitação pública é envolver a comunidade nos esforços pela 
preservação. Esse envolvimento dos alunos participantes desta pesquisa pôde ser percebi-
do pelas sentenças elaboradas na Questão 2 da avaliação final, que apontam que a partir 
da participação de todos será possível colaborar com a conservação da biodiversidade e 
também chamando para si a responsabilidade de cada ato. Além disso, deve-se lembrar 
que, como apontado por Furtado; Branco (2003), reintroduzir uma espécie numa área re-
quer o envolvimento e a mudança dos hábitos locais para que a comunidade compreenda 
a importância da manutenção da espécie e do seu habitat.

Enfim, segundo Araujo-Silva et al. (2008), 

“Dentro de um zoológico, muito se tem a estudar sobre a educação Am-

biental. Há muitos que criticam o fato dos animais permanecerem em 

cativeiro. Mas além do objetivo de auxiliar no combate à extinção de 

algumas espécies, pode também ser um reflexo das condições e impactos 

ambientais. 

Muitos dos animais são recebidos e tratados no período de quarentena, 

e logo são soltos para o seu habitat natural. Outros, quando chegam ao 

zoológico, já estão sem condições alguma para voltar à vida na mata. 

Muitos são os motivos que causam isso; desde a desastres ambientais, 

domesticação indevida, captura por contrabando de animais, e o forte 

sentimento antropocêntrico que tem levado seres humanos a utilizar ani-

mais para diversão, trazendo transtornos irreparáveis à vida dos mesmos. 

Com o objetivo de sensibilizar os visitantes de que outras formas de vida 

devem ser respeitadas e preservadas é que o zoológico se uniu com a Edu-

cação Ambiental, abrindo um leque de discussões e aprendizado.”
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Nesse sentido, o presente trabalho aponta que as questões levantadas na avaliação final 
indicaram que os alunos puderam compreender a importância da conservação da biodi-
versidade, bem como da manutenção do ambiente do CCFS. 

Sendo assim, o presente estudo colaborou com o proposto pela Convenção da Diver-
sidade Biológica (BRASIL, 2000) que apresenta em seu Artigo 13° os componentes de 
Educação e Conscientização Pública:  

As Partes Contratantes devem: 

a) Promover e estimular a compreensão da importância da  conservação 

da diversidade biológica e das medidas necessárias a esse fim, sua divul-

gação pelos meios de comunicação, e a inclusão desses temas nos progra-

mas educacionais; e 

b) Cooperar, conforme o caso, com outros Estados e organizações inter-

nacionais na elaboração de programas educacionais de conscientização 

pública no que concerne à conservação e à utilização sustentável da di-

versidade biológica. 

Conclusões
A oficina sobre “Conservação da biodiversidade” mostrou-se importante fonte de in-

formação e de interação entre os participantes;

Houve um incremento na aprendizagem dos alunos participantes que pôde ser veri-
ficado pela porcentagem de respostas corretas e pela forma mais completa e correta de 
responder às questões da avaliação final, em relação à avaliação prévia.

Os alunos mostraram-se participativos durante todo o encontro, e ficou clara a inten-
ção de aprendizado que demonstraram com sua presença. Foi intensa e construtiva a troca 
de informações, o que possibilitou fazer da atividade um espaço de debate e esclarecedor 
de dúvidas.

É possível perceber pelas respostas obtidas, a aquisição do conhecimento, ou mesmo, 
o enriquecimento deste a respeito das relações entre Biodiversidade e ser humano, im-
portância da conservação e preservação desta para todas as formas de vida existentes no 
planeta.
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A Escola na Estação Meteorológica: 

Em Tempos de Mudanças Climáticas Globais 

e de Sustentabilidade Ambiental

Elisandra Carla da Silva (lilika_crl@yahoo.com.br), 

bolsista do Núcleo de ensino

José Tadeu Garcia Tommaselli (tadeu@fct.unesp.br), 

prof. coordenador, Climatologia 

FCT/UNESP – Presidente Prudente/SP.

Resumo: Este projeto atendeu e atende alunos do ensino fundamental e médio 
da rede pública, que a partir do 5º ano já tiveram algum tipo de contato, 
ainda que superficial, com a Meteorologia ou Climatologia. Através de 
oficinas são implementadas algumas práticas lúdicas, tais como elabora-
ção de aparelhos meteorológicos simples, o que facilita o entendimento 
da disciplina e, consequentemente, orienta o professor dentro da sala de 
aula. Junto a essas oficinas os visitantes são introduzidos aos detalhes do 
funcionamento dos aparelhos da estação meteorológica, fazendo uso de 
uma linguagem simples e pedagógica com intuito de ampliar os conhe-
cimentos dos alunos nas questões fundamentais para o entendimento 
da Climatologia ou Meteorologia, consideradas de muita importância 
na atualidade. Temas como mudanças climáticas, aquecimento global, 
camada de ozônio, dentre outros, são debatidos, sempre focados nas 
questões de sustentabilidade ambiental. As oficinas são aplicadas antes 
da visita e atendem aos cinco principais elementos da meteorologia: 
chuva, umidade, pressão, vento e temperatura. Com a utilização de ma-
teriais recicláveis, são elaborados aparelhos meteorológicos rudimenta-
res a fim de mostrar, na prática, como funcionam os aparelhos da esta-
ção meteorológica, de forma educativa e transformadora.

Palavras-chave: Ambiente. Clima. Meteorologia. Mudanças climáticas globais. Aque-
cimento global.

Breve Histórico
Há quarenta e dois anos a Estação Meteorológica da Unesp, campus de  Presidente 

Prudente SP (lat. 22O 07’ S; long. 51O 24’ W, alt. 435,6 m) se dedica à tarefa de observação, 
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coleta e análise de dados meteorológicos, realizadas por professores, técnicos e observadores 
que assumiram o compromisso contínuo e persistente para a divulgação desses dados. Em 
todos esses anos de funcionamento, ela contribuiu de maneira decisiva para as mais variadas 
instituições públicas e privadas, além da comunidade universitária, no que concerne à pes-
quisa e ao ensino. Este tipo de procedimento levou a uma empatia natural da comunidade 
prudentina com essa estação (BOLETIM CLIMATOLÓGICO, 1996, p.5).

Em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a estação fornece 
dados meteorológicos diariamente, para análise e previsão do tempo. Contribui, também, 
para um grande número de atividades que dependem do conhecimento das condições 
atmosféricas.

Associado a todas essas atividades, e Estação Meteorológica também contribui para 
a elucidação de episódios meteorológicos, que normalmente geram impactos na vida e 
no cotidiano da coletividade prudentina, através de laudos técnicos e análises científicas, 
a todos aqueles que a ela tenham recorrido. As informações meteorológicas observadas 
e coletadas nesta Estação também servem a dezenas de projetos de pesquisas, trabalhos 
de graduação, monografias, dissertações e teses realizadas por alunos de graduação, pós-
-graduação e docentes que necessitem dos dados gerados para desenvolver seus projetos 
de pesquisas. A Estação Meteorológica também contribui para o ensino de Geografia e 
Ciências, oferecendo a centenas de alunos da rede pública o privilégio de conhecer suas 
instalações, dando a oportunidade de participar da rotina dos observadores e apreciar o 
funcionamento dos aparelhos meteorológicos.

O laboratório de Climatologia foi utilizado para a capacitação de tarefas técnicas, para 
o desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão que visam o aprimoramento da 
formação acadêmica. Porém com o decorrer dos anos e pela expansão da universidade, 
além de alterações nos quadros dos funcionários da Unesp   o laboratório foi esquecido 
paulatinamente, até ser restaurado através desse projeto, com uma característica mais vol-
tada aos projetos de extensão.

Desenvolvimento
Segundo Bortolozzi (1997), a Geografia, tanto como outras ciências, pede a interdis-

ciplinaridade, que se traduz por uma visão mais abrangente, tal como uma análise e com-
preensão dos múltiplos aspectos que explicam a realidade problemática a ser estudada, e 
as relações que os envolvem, como os físicos, sociais, econômicos, políticos, psicológicos e 
principalmente os culturais. Esta interdisciplinaridade deve estar incluída tanto no con-
texto acadêmico universitário como na educação escolar do ensino médio, principalmente 
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se trabalhar seus conteúdos nas perspectivas espaço/territorial e temporal/histórica, pois 
estes tratam ao mesmo tempo dos aspectos físicos na natureza e dos aspectos sócio-eco-
nômicos, políticos e culturais.

Penso que a questão ambiental traz em si a semente de uma discussão 

que pode fazer germinar no ensino de geografia, juntamente com ou-

tras disciplinas, uma educação escolar integradora, principalmente se 

ela se fizer através do estudo do espaço geográfico e de uma inovação 

pedagógica de formação intelectual, partindo da construção de no-

vos conhecimentos concretamente ligados a vida dos alunos e de sua 

comunidade. Assim, em nível escolar, a Geografia estará auxiliando 

na formação de novos valores, iniciando nos adolescentes o desenvol-

vimento de um espírito construtivo, estimulando dessa forma a sua 

formação intelectual, mas também cultural e emocional. (BORTO-

LOZZI, 1997, p.107).

Nesse projeto foi desenvolvida a proposta de introduzir a educação ambiental, junta-
mente com o ensino da Geografia, possibilitando a relação do aluno-professor e professor-
-aluno, a fim de desenvolver experiências educacionais.

A educação ambiental significa aprender a ver o quadro global que 

cerca um problema específico – sua história, seus valores, percepções, 

fatores econômicos e tecnológicos, e os processos naturais ou artificiais 

que o causam e que sugerem ações para saná-los. Sua meta é a resolu-

ção de problemas de modo global, permanente, de forma a encontrar 

soluções melhores. (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1999, 

p. 17)

A partir do processo de mudanças climáticas globais, meteorologia, clima e ambiente, 
entender como um todo tem interferência no mundo atual.

Segundo Vianello (2000), o tempo meteorológico é uma experiência diária; é o estado 
instantâneo da atmosfera, enquanto a caracterização do clima já é mais abstrata – que con-
siste na integração das condições do tempo para um certo período, em uma determinada 
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área. A Meteorologia é reconhecida como ciência atmosférica no sentido mais amplo – 
estuda a física, a química e a dinâmica da atmosfera, bem como os efeitos dinâmicos sobre 
a superfície da Terra e os oceanos e sobre a vida em geral. Já a Climatologia é o estudo 
científico do clima, interessando-se particularmente pelas aplicações práticas, explica e 
explora o comportamento normal dos fenômenos atmosféricos.

A tendência de mudanças climáticas globais é explicada por muitos cientistas como 
um incremento, além do nível normal, da capacidade da atmosfera em reter calor. Nes-
se contexto, entendemos que o estudo do meio é observado como estudo da realidade, 
que aborda diretamente a temática ambiental no currículo escolar. Com isso, deve-se 
diagnosticar, primeiramente, a problemática do mundo atual e discuti-la junto à escola 
e à comunidade e tentar buscar projetos que interessem a todos. O envolvimento com 
a realidade e o conhecimento das problemáticas climáticas faz com que o professor, o 
aluno e a comunidade se entrelacem e discutam propostas que solucionem e englobem a 
problemática ambiental.

Com o surgimento do projeto Núcleo de Ensino – PROGRAD, na FCT-UNESP 
campus de Presidente Prudente/SP, foi resgatada a importância da Estação Meteorológica 
e foi devolvida a utilidade necessária do Laboratório de Climatologia.

Para a percepção do que significa esse projeto, deve se voltar no tempo, um ano anterior 
a implantação do projeto. Observe as condições físicas precárias do laboratório de Clima-
tologia, que antes estava servindo de depósito (Figura 01).

Figura 01: Duas fotos do Laboratório de Climatologia (antes do projeto)

As imagens que se seguirão (Figura 02) permitem uma avaliação rápida sobre o impac-
to positivo do projeto. Além de uma reabilitação de um espaço que estava parcialmente 
deteriorado, aconteceu uma nova dinâmica de interação entre os visitantes (normalmente 
alunos das escolas da região) e a bolsista do projeto.
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Figura 02: Duas fotos do Laboratório de Climatologia (depois do projeto).

Esse processo de restauração envolveu atividades desde simples limpeza do local, até a 
catalogação de obras doadas referentes aos assuntos da Meteorologia e da Climatologia, 
além das atividades rotineiras de acompanhamento das observações meteorológicas até 
as atividades lúdicas de desenvolvimento e elaboração de pequenos artefatos, cartazes e 
desenhos para facilitar as atividades didáticas e pedagógicas quando ocorriam as visitas.

A Estação Meteorológica recebe, semanalmente, alunos do ensino fundamental (quin-
ta a oitava séries), ensino médio e superior de escolas públicas com a finalidade de elucidar 
o funcionamento dos aparelhos meteorológicos e vivenciar o cotidiano de uma estação 
meteorológica, bem como entender a necessidade de tais atividades.

Figura 03: Vista posterior da Estação Meteorológica (à direita do saguão) 
e do Laboratório de Climatologia (primeira janela à esquerda do saguão).

A partir do projeto do Núcleo de Ensino, houve complementação das visitas junta-
mente com as oficinas, a fim de integrar a estação meteorológica e o laboratório de cli-
matologia (Figura 03), aproveitando ao máximo o espaço físico que ambos oferecem e 
dando atenção prioritária aos alunos, engendrando o conhecimento da meteorologia em 
linguagem simples e pedagógica.
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As oficinas são aplicadas no laboratório de Climatologia, atendendo aos cinco ele-
mentos atmosféricos: chuva, umidade, pressão, vento e temperatura. De forma prática 
elaboramos equipamentos meteorológicos rudimentares, preferencialmente com material 
reciclável, e esclarecemos como cada elemento funciona. Com isso facilitamos o entendi-
mento posterior dos aparelhos utilizados dentro de uma estação meteorológica. Através de 
parceria atendemos escolas que não possuem condições de transporte para se locomove-
rem até a Estação, dando a oportunidade de oferecer as oficinas além da Universidade. As 
escolas oferecem os materiais recicláveis e o bolsista cede a oficina, dando a oportunidade 
de integração Estação e comunidade.

A Figura 04 ilustra um momento de interação da primeira tentativa bem sucedida de 
oficina cedida fora Universidade. Ela ocorreu na Escola Estadual Florivaldo Leal, com 
alunos da 5º série.

Figura 04: Feira de Ciências na escola Florivaldo Leal – Presidente Prudente/SP.

O projeto procura levar ainda o conhecimento de climatologia ao público alvo e 
acrescentar maiores informações sobre temas muito debatidos dentro da sala de aula e 
no cotidiano dos alunos, como as mudanças climáticas, o aquecimento global e o efei-
to estufa, que são acrescentados em mini palestras oferecidas pela bolsista do projeto. 
Assim, de forma clara e acessível, fornecemos aos alunos ferramentas para que lhes 
possibilitem a formulação do senso critico e consequentemente uma tentativa de cons-
cientização ambiental.

A Figura 05 ilustra mini palestra oferecida no Laboratório de Climatologia, orientada 
pela bolsista do projeto, em momento anterior ao da visita à Estação Meteorológica.
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Figura 05: Visão geral do local onde são oferecidas as palestras e 
oficinas no Laboratório de Climatologia FCT/ UNESP.

O professor de Geografia ao desenvolver os conteúdos desta disciplina no 

Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries, apoiando-se didaticamente nas 

dimensões humanas, técnica e política do ensino, poderá estar contri-

buindo para que o aluno compreenda a realidade da sociedade brasileira. 

Nesta perspectiva, além de conhecê-la, o aluno construirá outros valores 

que o alicerçarão em uma postura crítica ao reconhecimento do direito 

de expressar opiniões e buscar sua participação na comunidade, com pro-

postas alternativas á Educação Ambiental. Assim sendo, os professores do 

ensino de Geografia podem garantir espaços de discussão e compreensão 

da realidade socioambiental, numa perspectiva de construção da cidada-

nia. (MOREIRA, 2002, p.60).

Aplicamos aos alunos um questionário que teve como finalidade de verificar e melhorar 
a qualidade das visitas e se as explicações foram claras em relação ao clima e os aparelhos 
meteorológicos.

A questão 1 abordou se era a primeira vez ou não que eles faziam uma visita a uma 
estação meteorológica. Observou-se que 92% dos alunos disseram que SIM e somente 
8%, responderam que NÃO. Isto prova a importância da integração universidade e comu-
nidade. O que antes era menos acessível, através do projeto se torna mais aberto a todos.

A questão 2 apontou a qualidade da visita na Estação e observou-se que 100% dos 
alunos acharam ótimo, deixando claro, o papel fundamental de continuidade do projeto.
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A questão 3 abordou o aspecto da explicação da bolsista, se foi passado de forma clara 
e objetiva, e observou-se 98% dos alunos conseguiram absorver o conteúdo passado e os 
2% restante ficaram com dúvidas, mas ao final da visita foram esclarecidas, afirmando o 
papel essencial do bolsista.

A questão 4 abordou a estrutura física da Estação e se há ou não aceitação da estética da 
estação pelos alunos. Observou-se que 97% dos alunos acharam que estava BOM e apenas 
2% acharam que deveria haver uma modernizada. Foi explicado aos alunos que só seria 
possível em um período mais prolongado e com mais verba das instituições responsáveis e, 
também, foi informado que em relação aos aparelhos nada poderia ser mudado, pois segue 
um padrão único em todas as Estações Meteorológicas do planeta.

Esse questionário proporcionou um caráter qualitativo em relação às visitas e as criticas 
ressaltadas serão analisadas e se possível melhoradas, para melhor atender a comunidade 
de Presidente Prudente e outras.

A figura 6 ilustra uma visita à Estação Meteorológica com alunos da quinta série de 
uma escola pública de Presidente Prudente – SP.

Figura 06: Visão geral dos geotermômetros, alunos da quinta série.

Utilização dos Parâmetros Curriculares no projeto

Os Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental prevêem que os alunos da quinta 
a oitava série sejam capazes, dentre outros objetivos, tenham habilidades que lhes permi-
tam:

•	 conhecer e compreender algumas das consequências das transformações da na-
tureza causadas pelas ações humanas, presentes na paisagem local e em paisagens 
urbanas e rurais;
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•	 valorizar o uso refletido da técnica e da tecnologia em prol da preservação e conser-
vação do meio ambiente e da manutenção da qualidade de vida;

•	 adotar uma atitude responsável em relação ao meio ambiente, reivindicando, 
quando possível, o direito de todos a uma vida plena num ambiente preservado 
e saudável;

Com a utilização desses objetivos dos PCN o aluno é deslocado de receptáculo para a 
posição de sujeito-aprendiz: a sua casa, a sala de aula e a cidade onde mora se transforma 
em objetos do processo que está analisando.

É fácil perceber que este projeto vai ao encontro das premissas previstas nos objetivos 
do PCN e também contribui para a melhoria do processo de educação ambiental. 

Congressos

O projeto foi apresentado em dois Congressos de extrema importância: o 5º Congresso 
de Extensão Universitária da UNESP, com o tema “Extensão Universitária e Tecnologias 
Sociais: diálogo entre diferentes saberes”, realizado pela PROEX no período de 10 a 12 
de novembro de 2009, em Águas de Lindóia, com apresentação de trabalho na forma de 
comunicação oral sendo bastante elogiado pelos avaliadores; o III Encontro do Núcleo de 
Ensino da FCT, realizado pelo Núcleo de Ensino no período de 19 e 20 de novembro de 
2009, em Presidente Prudente, apresentado na forma de pôster.

A Figura 07 ilustra um momento da apresentação do projeto pela bolsista no 5º Con-
gresso de Extensão Universitária da UNESP, promovido pela Pró-reitoria de extensão 
(PROEX) e a Figura 08 durante o III Encontro do Núcleo de Ensino.

Figura 07: Apresentação do projeto pela bolsista 
através de comunicação oral durante o 5º Congresso 

de Extensão Universitária da Unesp.

Figura 08: Apresentação de pôster no III Encontro do 
Núcleo de Ensino.
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Material didático

Através das oficinas pretende-se atender, primordialmente, os alunos do Ensino Fun-
damental, que a partir do 5º ano já contam com a Meteorologia, mas de forma concisa 
e simples. A função dos equipamentos elaborados é entender o principio físico de cada 
fenômeno ou elemento meteorológico, servindo de preâmbulo à visita que é feita a toda a 
estação meteorológica. São elaborados maquetes e instrumentos meteorológicos, a partir 
de materiais recicláveis ou de baixo custo. 

As relações com as disciplinas básicas e ambientais estão implícitas, pois não há como 
atuar nas questões ambientais sem uma informação mínima sobre as demais áreas do 
conhecimento. É claro que as formas de relação entre as disciplinas se constroem no mo-
mento da elaboração dos equipamentos, quando então, conceitos básicos são transmitidos 
aos alunos, pois não há como entender o que acontece com o equipamento elaborado, sem 
o mínimo de conceituação teórica.

A interdisciplinaridade tem sido conceituada por numerosos autores. 

Nessas conceituações observa-se que quase sempre aparecem aspectos liga-

dos à integração de conteúdos e métodos entre duas ou mais disciplinas 

como forma preliminar de justificar o trabalho interdisciplinar. (AS-

SUNÇÃO, 1995, p.56) 

Para Piaget, a interdisciplinaridade acontece quando há reciprocidade, nos intercâm-
bios, capaz de gerar enriquecimento mútuo. (ASSUNÇÃO, 1995, apud GONÇALVES, 
1990, p.139)

A Figura 09 ilustra um desses momentos lúdicos.

Figura 09: Alunos da 5ª série em oficina ocorrida na escola Florivaldo Leal – Presidente Prudente/SP.
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Conclusão
O projeto está em fase inicial e as atividades estão acontecendo em função da demanda 

apresentada após a emissão de nossos convites. Mesmo assim, as visitas na Estação Me-
teorológica estão gradativamente aumentando, provando que o conhecimento do projeto 
está se expandindo e atendendo as expectativas do Núcleo de Ensino. Para se ter uma 
ideia, inicialmente eram atendidas por mês, de três a quatro escolas. Atualmente, são aten-
didas por volta de nove a dez escolas por mês e há uma pretensão de se aumentar essa de-
manda. Também ocorreu a presença de nosso projeto em uma escola pública, cooperando 
com atividades de aplicação de conceitos básicos do clima e seus elementos em uma feira 
de ciências da escola. 

Para os próximos anos, pretende-se atender mais escolas, tanto na estação meteoroló-
gica e no laboratório de climatologia, quanto nas escolas que não tiverem acesso à estação 
e ao laboratório, promovendo a extensão do projeto e facilitando a integração entre a uni-
versidade e a comunidade.
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Educação Ambiental em Resíduos: 

Criar e Contar Histórias

MARIN, Fátima Aparecida Dias Gomes1
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FREITAS, Talita Graciara3

PREMULI, Laíz Mariana Rosa4

AGUIAR, Mayra Costa5

CONSOLARI, Ana Cláudia6

Resumo: O Projeto de extensão “Criar e Contar histórias: imaginação e reflexão 
sobre questões ambientais” foi desenvolvido na Universidade Estadual 
Paulista, campus de Presidente Prudente (SP) e teve como principais 
objetivos sensibilizar a comunidade a respeito da degradação ambien-
tal, refletir sobre o padrão de produção e de consumo das diferentes 
classes sociais e problematizar sobre a geração e o descarte de resíduos. 
Com o objetivo de sensibilizar crianças da educação infantil, a respei-
to da degradação ambiental, foram criadas histórias sobre o tema resí-
duos, construídos cenários e personagens com materiais reutilizados e 
apresentadas as histórias, em forma de peça teatral, para 300 crianças 
de instituições públicas. O grupo ministrou oficina pedagógica sobre 
o uso de histórias e a educação ambiental para professores da rede e 
estudantes universitários. O consumismo que marca o estilo de vida de 
parte da sociedade atual demanda o uso abusivo dos recursos naturais e 
resulta na demasiada geração de resíduos e isso acarreta danos ao meio 
ambiente. São indispensáveis ações por parte da população e do poder 
público para minimizar os impactos ambientais. Neste sentido, educar 
as nossas crianças é semear mudanças em favor da sustentabilidade do 
planeta e da justiça social. 

Palavras-chave: educação ambiental, resíduos sólidos, histórias infantis.

1  Docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP/Presidente Prudente, SP

2  Discente da Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP/Presidente Prudente, SP

3  Discente da Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP/Presidente Prudente, SP 

4  Discente da Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP/Presidente Prudente, SP 

5  Discente da Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP/Presidente Prudente, SP 

6  Discente da Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP/Presidente Prudente, SP 
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Introdução 
O Projeto “Criar e contar histórias: imaginação e reflexão sobre questões ambientais” 

teve início no ano de 2008, com sede no Laboratório do Núcleo de Ensino, na Universida-
de Estadual Paulista – Campus de Presidente Prudente. Em 2009, o projeto contou com 
a participação de uma professora coordenadora com formação em Geografia e experiência 
em educação ambiental, professores colaboradores da área de Literatura Infantil e Geoci-
ências, duas ex-alunas do curso de mestrado em Geografia que defenderam dissertações 
na área de educação ambiental, seis alunas bolsistas (Proex, PAE, Núcleo de Ensino) e 
uma aluna voluntária (estágio não obrigatório) do curso de Pedagogia.  

Entre os objetivos do projeto constam os seguintes:

- Sensibilizar os participantes a respeito da questão ambiental e eviden-

ciar os problemas do contexto vivido para que adquiram saberes, repen-

sem atitudes e valores, em favor de uma cultura de responsabilidade ética 

para com o ambiente.

- Promover ações educativas que priorizem o processo de apropriação 

de conhecimento pelos alunos da rede de ensino sobre a geração respon-

sável dos resíduos, a redução do consumo e do desperdício, as maneiras 

adequadas de realizar o descarte e o acondicionamento dos resíduos, a 

reutilização e a reciclagem.[...]

- Coletar e analisar dados, informações e imagens em relação aos serviços 

de limpeza, coleta e destino dos resíduos sólidos urbanos em Presidente 

Prudente (SP): a população, origem e quantidade de resíduos coletados; 

meios de transporte; áreas abrangidas; formas de destino dos resíduos 

(lixão, aterro controlado, aterro sanitário, cooperativas, usinas de com-

postagem) e as pessoas envolvidas nas atividades de coleta, transporte, 

tratamento e disposição de resíduos. [...]

- Elaborar e contar histórias com a intenção de estimular a imaginação, 

a interpretação, a criatividade e a reflexão sobre questões ambientais. 

- Problematizar a sociedade e a cultura de consumo, perceber as diferen-

ças de acesso aos recursos naturais e aos bens de consumo e o fato de mui-
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tas pessoas sobreviverem do lixo por não terem condições básicas de vida.

- Incentivar a prática acadêmica que contribua para complementar, am-

pliar e consolidar os conhecimentos das crianças, através do contar e criar 

histórias, no sentido de contribuir para a consciência social e a cidadania.

- Promover intervenções de melhoria na realidade das escolas, através da 

educação ambiental em resíduos.

- Possibilitar o desenvolvimento conjunto da pesquisa, ensino e extensão 

sobre a educação ambiental em resíduos sólidos e o valor pedagógico do 

contar histórias.

- Articular estudos da graduação (Pedagogia e Geografia) com a comuni-

dade, envolvendo a teoria e a prática com referência a educação infantil 

e séries iniciais do ensino fundamental. 

- Colaborar para a formação profissional (acadêmica) complementar dos 

alunos, tendo em vista a melhoria da qualidade de ensino na graduação.

- Contribuir para a formação continuada dos professores, através do ofe-

recimento de oficinas pedagógicas. 

- Produzir material didático-pedagógico que favoreça a transposição di-

dática do tema resíduos sólidos. [...]

- Socializar a experiência adquirida, a partir da apresentação dos resul-

tados do projeto de extensão em eventos científicos (publicação e apresen-

tação de trabalho). (MARIN, 2009)

As discussões e ações do grupo sobre a educação ambiental foram fundamentadas 
na produção de Carvalho (2004); Cascino (2000); Guimarães, (2004); Reigota (1994) e 
Tristão (2004) e sobre o tema resíduos sólidos principalmente nos trabalhos de Henares 
(2006), Jardim (1995), Leal (2004), Logarezzi (2006), Silva (2009) e Sobarzo (2008) que 
tratam especificamente da educação ambiental em resíduos. 

Educação Ambiental em Resíduos
A educação ambiental em resíduos sólidos compreende aspectos sociais, econômicos, 

políticos e culturais. A relevância do tratamento deste tema diz respeito à própria vida, a 
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concepção que somos parte integrante da natureza. Os impactos ambientais causados pela 
geração e o gerenciamento inadequados dos resíduos sólidos afetam a qualidade de vida.

Atualmente, a urbanização e a industrialização crescentes aliadas ao avanço científico 
e tecnológico, bem como a cultura de consumo têm sustentado o ritmo acelerado da pro-
dução e descarte de objetos. A busca incessante pela inovação torna os objetos prematura-
mente obsoletos sendo substituídos pelos novos modelos. O estilo de vida, principalmente 
dos grandes centros urbanos, marcado pela distinção cultural com referência a aquisição 
de objetos de consumo tem contribuído para aumento dos resíduos gerados. 

A sociedade contemporânea está imersa em mercadorias e seus signos que são apresen-
tados a população após maciços investimentos em marketing. A finalidade desta política 
é a lucratividade do sistema econômico. Contudo, o consumismo tem acarretado crises 
quanto aos valores humanos e graves problemas ambientais. 

O descarte dos resíduos pela população para que sejam coletados e levados para “lon-
ge” para serem dispostos em áreas destinadas pelo poder público não encerram os pro-
blemas ambientais. Há um longo período que marca o ciclo de vida dos produtos, cujos 
componentes químicos utilizados na sua fabricação se revelam em diferentes graus de 
toxicidade e periculosidade o que requer tratamentos e disposições adequadas, por parte 
do poder público. 

Logarezzi (2006) trata com propriedade este assunto ao problematizar o conceito de 
disposição final dos resíduos sólidos. Para o autor: 

Expressão tradicional e amplamente utilizada no âmbito do saneamento, 

que denota uma concepção de que a disposição dos resíduos em forma de 

lixo em aterros ou lixões venha a encerrar o processo. Longe disso, mesmo 

em aterros sanitários adequadamente estruturados e operados, proble-

mas ambientais persistem por décadas, principalmente em decorrência 

da incessante produção de poluentes líquidos e gasosos, especialmente o 

metano, gás provocador do efeito  estufa, cerca de vinte vezes mais potente 

que o gás carbônico, expelido por indústrias e automóveis [...] ( p.98-99)

Na avaliação de Calderoni: 

[...] a poluição ambiental decorrente das inadequações na disposição fi-

nal do lixo conduz o planeta, a princípio apenas a graves desequilíbrios 
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e imensos danos à saúde pública, e, como tendência de longo prazo, ou 

talvez até mesmo de médio prazo, à inviabilidade da vida como hoje a 

conhecemos. (2003, p.25)

Diante da importância de se promover a educação ambiental em resíduos, este projeto 
prima pela intencionalidade educativa com relação às crianças pequenas ao aliar as histó-
rias infantis e a educação ambiental. Além disso, tem uma preocupação quanto à qualifi-
cação profissional dos docentes que atuam neste âmbito. Trata-se de uma iniciativa atenta 
as dimensões de cuidar e educar no que se refere ao papel desempenhado pelas instituições 
de educação infantil. 

De acordo com a Resolução n.º5 (2009), que versa sobre as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil no seu artigo 7, incisos II, III e V:

Ar.7.º Na observância destas Diretrizes, a proposta pedagógica das insti-

tuições de Educação Infantil deve garantir que elas cumpram plenamen-

te sua função sociopolítica e pedagógica:

II – assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a 

educação e cuidado das crianças com as famílias; 

III – possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos 

e crianças quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes 

naturezas; [...]

V – construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade com-

prometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do 

planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socio-

econômica, étnico-racial, de gênero, regional, lingüística e religiosa. 

(BRASIL, 2009)

O desenvolvimento das atividades de educação ambiental em resíduos com crianças 
pequenas tem uma intencionalidade educativa de formação de valores, de fomento de 
ações responsáveis quanto ao consumo e ao descarte dos resíduos e de atitudes compro-
metidas com a sustentabilidade do planeta. Busca-se também oportunizar situações de 
reflexão que instiguem a empatia e a solidariedade aos necessitados desde a infância, es-
pecificamente com relação às precárias condições de vida dos catadores e demais pessoas 
que não têm acesso as condições dignas de sobrevivência. 
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Na concepção de Logarezzi (2006), a educação ambiental é uma ação educativa que 
integra conhecimentos, valores e participação política. Para tanto, é imprescindível a uti-
lização de abordagens que levem em consideração os conhecimentos teóricos com o coti-
diano dos educandos.

Logarezzi define resíduo como sendo: 

Aquilo que sobra de uma atividade qualquer natural ou cultural. Nas 

atividades humanas em geral, geramos resíduo (e não lixo); antes de ser 

gerado, um resíduo pode ser evitado como conseqüência de revisão de 

alguns hábitos [...] (2006, p. 95)

Assim sendo, um resíduo só se torna lixo quando o descartamos, desconsiderando seu 
valor social, suas possíveis utilidades como a reutilização de vários tipos de resíduos, a re-
ciclagem de outros tantos e a transformação de resíduos orgânicos em adubos. 

Com a reciclagem os resíduos são reintroduzidos no processo produtivo num fluxo 
de matéria-prima o que diminui a extração dos recursos naturais. Acima de tudo, mais 
importante do que buscar meios de realizar o descarte seletivo, o tratamento adequado 
e a reciclagem dos resíduos é reduzir a geração destes, pois, mesmo que se dê o destino 
correto a todo o resíduo domiciliar, uma quantidade de resíduos inúmeras vezes maior foi 
gerada em seu processo de produção e comercialização. Neste sentido, é imprescindível 
problematizar hábitos de consumo.

A Educação Ambiental em resíduos é pautada no princípio dos 3 Rs: reduzir, reutilizar 
e reciclar. Logarezzi (2006) chama atenção para validade destas ações concebidas de ma-
neira integrada ao mesmo tempo em que enfatiza a importância de priorizar a redução do 
consumo ao apresentar estes princípios: 

Essa ordem coincide com a seqüência natural das atividades em que po-

dem ser exercidas as atitudes, ou seja, reduzir: no consumo de produtos 

e serviços, incluindo durante o uso; reutilizar: após a geração e antes do 

descarte de resíduo; reciclar (do ponto de vista da(o) cidadã/o, que é, 

na verdade apenas separar): no descarte; reciclar (do ponto de vista de 

agentes, como poder público, catadores e empresários): após o descarte. 

De fato, essa priorização da redução apóia-se em sua capacidade de mi-

nimizar resíduo – e, consequentemente, também de minimizar lixo -, 
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enquanto a reutilização e a reciclagem somente são capazes de minimi-

zar lixo. (p.102-103)

O poder público tem um papel primordial no que diz respeito a evitar ou mesmo 
amenizar problemas ambientais. Isto pode ser feito por meio de uma política que eleja 
como prioridade investimentos em tecnologia limpa durante o processo produtivo, em 
reciclagem e no gerenciamento adequado dos resíduos sólidos. É também fundamental 
a implantação de políticas econômicas e sociais que visem uma melhor distribuição de 
renda de maneira a assegurar a todos a satisfação das necessidades básicas de vida.

A educação ambiental em resíduos requer a práxis educativa, uma cultura pautada em 
valores, conhecimentos e ações efetivas que envolvam a população no tocante a necessária 
redução do consumo e do desperdício, o descarte responsável e a reutilização dos resíduos 
gerados. 

A educação ambiental com relação à criança pequena requer a identificação de meto-
dologias de trabalho que englobem as experiências vivenciadas pela criança, sejam insti-
gantes, estimulem a imaginação, a interpretação e a reflexão sobre questões ambientais. 
Neste sentido, este projeto trabalha com o uso de histórias na intenção de contribuir para 
a consciência social e a cidadania.

O Uso das Histórias Infantis para Educação 
Ambiental
Com relação ao uso de histórias para a educação ambiental o projeto está fundamenta-

do teoricamente nos estudos de Machado (2004); Máximo-Esteves (1998).

De acordo com Máximo-Esteves: 

[...] apresentar às crianças incidentes críticos ambientais inseridos no 

contexto de uma história atraente permite, consequentemente, que as 

crianças se preocupem com esses problemas, adquirindo, gradualmente 

e de um modo natural, os níveis de conscientização e de empenhamento 

necessários para a acção ambiental participada. [...] A história atrai o 

interesse das crianças pelos acontecimentos e incidentes críticos que nar-

ra e as crianças, por sua vez, são atraídas pelo interesse em resolver os 

incidentes críticos que afectam as personagens implicadas. A educação 
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ambiental lida com o mesmo conjunto de componentes e materiais da 

história. Acontecimentos (incidentes críticos, acções-intervenções), perso-

nagens (pessoas ou seres personalizados) e contextos (geográfico-culturais) 

são a tríade de componentes comuns que a germinam (1998, p.150-151)

As histórias têm a capacidade de envolver e sensibilizar os leitores/ouvintes, o que as 
torna uma ferramenta eficaz para a apreensão de saberes por parte das crianças. Se a histó-
ria for envolvente a criança se coloca no lugar dos personagens e acaba refletindo em busca 
da solução para os problemas ou incidentes críticos.  Um dos objetivos ao contar histórias 
é que a criança seja capaz, a partir das situações narradas, de realizar generalizações para o 
contexto vivido, ou seja, de resignificar o conhecimento aprendido.

Na avaliação de Marin, Guimarães e Leal:

As histórias permitem mesclar a realidade e a fantasia, despertam emo-

ções, a curiosidade, convidam pra suposições, a partilha de significados e a 

interação social. As histórias geralmente apresentam um contexto, um lo-

cal, um acontecimento, personagens e ações. Com relação às questões am-

bientais o enredo pode problematizar aspectos do cotidiano, explorar fe-

nômenos, causas e soluções para os problemas ambientais. (2008, p. 176)

Para Machado (2004), ao contar ou ouvir uma história, as pessoas “Experimentam a si 
mesmas em outras possibilidades de existir [...]” (MACHADO, 2004, p.15), isso permite 
que a fantasia e a realidade se misturem e criem um novo mundo passível de mudanças.

Nessa perspectiva, as histórias criadas têm a intenção de sensibilizar a criança para que 
essa se torne protagonista do cenário do mundo. De acordo com a autora “Quando expe-
rimento estar dentro da história, experimento a integridade individual de alguém que não 
está nem no passado nem no futuro, [...] Nesse lugar encontro não o que devo, mas o que 
posso [...]” (2004, p. 24) 

Quando se torna protagonista de uma história, o leitor pode controlar os fatos e o tem-
po. No caso das histórias infantis desenvolvidas no projeto, esses aspectos são primordiais 
para que a criança “entre” na história relatada, sinta-se parte daquilo e que, no seu dia a 
dia, possa intervir de acordo com as experiências vividas nas histórias contadas pelo grupo.

Para Máximo-Esteves:
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O prazer que a criança tem em ouvir e contar histórias é um claro indi-

cador de que a fantasia e a imaginação são muito importantes para ela 

conhecer e compreender. Ora, as histórias são o modo mais corrente de in-

tegrar a cognição e a imaginação, a realidade e a fantasia. (1998, p. 125)

A primeira história elaborada pelo grupo “Olha o descarte! Cuidado para não machucar o 
coletor” surgiu devido ao elevado número de acidentes sofridos pelos coletores em função 
do descarte incorreto de materiais cortantes, perfurantes e/ou perigosos. A história trata 
de um coletor que tem sua mão cortada por uma lata de massa de tomate que foi descar-
tada indevidamente, com a tampa levantada, salientando que um simples descuido pode 
causar um grande dano e no desfecho da história uma das personagens explica qual a for-
ma correta de se realizar o descarte desses materiais. A história em questão foi adaptada 
para uma peça de teatro de fantoches, para isso, o grupo confeccionou todo o cenário e 
as personagens com materiais reutilizados como papelão, garrafas PET, embalagens de 
alimentos, retalhos de tecido etc. 

A peça foi apresentada em duas instituições de educação infantil da cidade de Presi-
dente Prudente, localizada ao oeste do Estado de São Paulo. 

Com a história, as personagens e os cenários prontos o grupo fez sua primeira apre-
sentação na Escola Vilma Gianotti Martinez, no dia 9 de outubro de 2009. Participaram 
da apresentação aproximadamente 180 crianças do maternal II ao pré II. Esta instituição 
atende crianças de 3 a 5 anos oriundas de bairros carentes  próximos da escola.

A segunda apresentação ocorreu na Instituição Filantrópica Creche Anita Ferreira 
Braga de Oliveira, no dia 02 de dezembro de 2009, para aproximadamente 120 crianças 
da Educação Infantil. Participaram crianças do berçário II, com idades a partir de 1 ano e 
4 meses, até a pré escola, com 5 anos. A unidade escolar está localizada próxima ao centro 
da cidade e recebe crianças de diversos bairros, principalmente, por se localizar próximo ao 
trabalho de seus pais. São crianças que possuem uma boa estrutura familiar, pais com boa 
escolaridade, emprego fixo e residência própria.

As crianças das duas instituições participaram ativamente da história. Ficaram encan-
tadas, principalmente com a aparição da fada. Esta personagem que aparece na trama pelo 
chamado das crianças, sugerido por um outro personagem, causou um grande impacto. A 
fada depois de ouvir o episódio relatado pelas crianças do acidente ocorrido com o coletor 
mostrou como fazer o acondicionamento correto de latas e materiais cortantes/perfuran-
tes para não machucar os coletores. Esta situação, em especial,  foi um  exemplo de como 
integrar  a cognição, a imaginação, a realidade e a fantasia.
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Além dessa história, o grupo se dividiu em duplas e está criando três outras histórias. 
Uma delas intitulada “O lixo do vovô e o meu lixo” trata das diferenças entre os resíduos de 
hoje e os de antigamente, levando em consideração a evolução da tecnologia, como por 
exemplo, as mudanças ocorridas desde o vinil até os aparelhos de MP3, os alimentos que 
hoje são cada vez mais industrializados, enlatados, congelados. A história aborda sobre 
como eram realizados o descarte e a coleta dos resíduos antigamente e como isso é feito 
hoje. O resgate da memória dos idosos é fundamental nesse processo. Através do lixo po-
demos perceber as mudanças que ocorreram na sociedade no decorrer da história.

Está sendo elaborada também a história “O seu e o meu lixo, quantas diferenças!” que en-
foca as diferenças na geração de resíduos de acordo com a cultura de cada um, a situação 
econômica, o diferente acesso aos bens de consumo, idade, gênero e outras variáveis. Esta 
história “O seu e o meu lixo, quantas diferenças!” é uma adaptação do conto “O Lixo” do 
autor Luís Fernando Veríssimo. 

E por fim, está sendo elaborada a história “Oncotô? Proncovô?” que procura mostrar 
todo o processo de produção e descarte do resíduo, especificamente do plástico, desde a 
extração da matéria-prima, passando pela industrialização, comercialização, consumo, até 
o descarte comum, culminando no lixão; o descarte seletivo que tem seu fim na reciclagem 
ou a reutilização. Para isso, a história narra a trajetória de um boneco que é encontrado, 
sem memória, por um garoto que assume a missão de ajudá-lo a descobrir suas origens.

Com está história pretende-se trabalhar com o tema resíduos de acordo com a con-
cepção de ciclo, que compreende a extração dos recursos naturais, o processo de produção, 
de comercialização, de consumo, de descarte, de coleta, de disposição e de tratamento dos 
resíduos, com ênfase na reutilização de produtos que são muitas vezes descartados e na 
reintrodução dos resíduos na cadeia produtiva. 

Sobarzo (2008) na sua tese ao avaliar o tratamento do tema resíduos sólidos em livros 
didáticos de Geografia do 2º ciclo do ensino fundamental, aprovados pelo PNLD 2007, 
no total de 19 coleções, conclui que:

Apesar de fazer parte do conteúdo de quase todos os livros, o tema re-

síduo sólido é tratado com descuido em algumas coleções, com muita 

informação superficial ou fragmentada. A maioria dos livros didáticos 

não considera os estágios anteriores da produção do lixo e introduz o 

tema a partir do resíduo já gerado, enquanto a reciclagem é destacada 

como a principal medida para reduzir impactos ambientais. Preocu-
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pações com o aprofundamento de conceitos e com os estágios anteriores 

à geração de resíduos – produção, industrialização e consumo – não 

são considerados. Assim, é importante rever os conteúdos que devem ser 

priorizados na abordagem dos resíduos sólidos nos livros didáticos para 

proporcionar a aprendizagem dos alunos e o desenvolvimento de valores 

e atitudes que favoreçam a construção de uma cultura comprometida 

com a ética e a intervenção da realidade. A educação ambiental, como 

práxis educativa, pressupõe decidir em que mundo queremos viver e 

como construí-lo. (p. 16-17)

A autora chama a atenção para o fato do “[...] ato de consumir, no qual o cidadão está 
inteiramente envolvido, demanda uma cadeia produtiva a que se associam vários impactos 
sociais e ambientais”. (p. 270)

A necessidade de qualificação profissional dos docentes para trabalhar com a educa-
ção ambiental atenta aos aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais, ambientais que 
envolvem a abordagem do tema educação ambiental em resíduos motivou a realização de 
oficina pedagógica para educadores intitulada Histórias infantis: imaginação e reflexão 
sobre questões ambientais, durante a XX Semana da Educação - Semana da Pedagogia: 
saberes sem fronteiras, na Faculdade de Ciências e Tecnologia /Universidade Estadual 
Paulista, no dia 15 de outubro de 2009.

Foi criado um espaço na Universidade para que os interessados possam ter acesso aos 
materiais produzidos e trocar experiências de educação ambiental. Para tanto, foi realizada 
a ambientação de uma sala com o propósito de apresentar o projeto, explicitar os objetivos 
e atividades, exibir fotografias dos trabalhos realizados, divulgar informações, comparti-
lhar conhecimentos e armazenar os objetos produzidos. 

Alguns materiais chamaram a atenção das crianças da educação infantil, entre eles, o 
cenário da cozinha feito de caixas de papelão. Foram confeccionados fogão, pia, utensílios 
domésticos. Estes materiais podem ser usados nas instituições de educação infantil na 
organização dos espaços, especialmente na ambientação em cantos temáticos.   

Reconhece-se que em relação à qualificação do docente de educação infantil as ações 
foram pontuais, sendo que ainda há muito que avançar neste aspecto. Pretende-se com a 
consolidação do projeto e a conquista de novos parceiros realizar a formação em serviço 
de caráter contínuo nas instituições.
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O projeto foi divulgado, em 2009, em eventos científicos ocorridos em várias cidades 
do Estado de São Paulo: II Congresso Brasileiro de Educação - Bauru; ENEPE - Encon-
tro de Ensino, pesquisa e Extensão - UNOESTE - Presidente Prudente; 5º congresso de 
Extensão Universitária da UNESP - Águas de Lindóia; CIC FAI - Faculdades Adaman-
tinenses Integradas – Adamantina e III Encontro dos Núcleos de Ensino de Presidente 
Prudente. Neste último evento foi apresentado um vídeo sobre o projeto.

Conclusão
Antigos hábitos são difíceis de serem modificados, daí a importância de ter bons hábi-

tos desde a infância. O projeto teve o objetivo de levar as informações necessárias de forma 
lúdica até as crianças para que possam agir de maneira responsável frente ao consumo, a 
geração e o descarte de resíduos. A intenção é que divulguem as informações para seus 
amigos e familiares. Através das histórias contadas os conceitos de resíduo, lixo, recicla-
gem, redução, reutilização, descarte seletivo, descarte comum, lixão, aterro sanitário, aterro 
controlado e muitos outros são discutidos com as crianças. 

Percebemos que o simples fato das crianças terem contato com o material de sucata 
que seria simplesmente descartado de qualquer forma e acabou virando um personagem, 
um cenário ou um brinquedo é eficaz na conscientização de que a vida útil dos resíduos 
pode ser muito maior, pois grande parte dos resíduos que geramos pode ser reaproveitada.

O projeto foi relevante para a formação dos membros do grupo. Para realizar um traba-
lho dessa natureza é preciso, em primeiro lugar, acreditar na mensagem que é transmitida, 
acreditar que o ser humano é capaz de ter consciência e modificar a realidade para promo-
ver melhorias, acreditar que pequenas ações podem ser de grande importância e acreditar 
que a educação pode ser a chave de boa parte das questões ambientais. Através do projeto 
os membros do grupo tiveram a oportunidade de aprender mais sobre o meio ambiente, 
refletir, ter contato com a obra de diversos estudiosos tanto da área da Educação Ambien-
tal em resíduos quanto da criação e contação de histórias, repensar os hábitos e consumo, 
valorizar os resíduos e não mais reduzi-los a lixo, reutilizar tanto quanto possível, criar, 
inventar, compartilhar conhecimentos e experiências e ainda por em prática muita teoria 
discutida. Estas ações são pautadas na mudança de valores, na percepção de pertencimento 
à natureza em contraposição a perspectiva utilitarista que a concebe enquanto recurso. 

Tudo isso enriqueceu de forma significativa a formação acadêmica de todos os inte-
grantes do grupo deixando nestes, como futuros educadores, o anseio de trabalhar com a 
educação ambiental, de formar o cidadão desde a mais tenra idade.
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Resumo: Este trabalho apresenta os resultados do projeto de pesquisa e extensão uni-
versitária Laboratório de Geologia, Geomorfologia e Recursos Hídricos: Espaço para 
a Educação no Ensino Fundamental e Médio de Geografia, desenvolvido na FCT/
UNESP, campus de Presidente Prudente. As finalidades do projeto estão pau-
tadas no caráter didático do laboratório e na integração dos conteúdos geo-
gráficos oferecidos nas escolas e no curso de Geografia. Os assuntos abordados 
referem-se às formações geológicas da Terra, os ciclos das rochas, relevo e 
formação dos solos e dinâmicas fluviais. Como metodologia, foram desenvol-
vidos mecanismos didáticos de apresentação de amostras de rochas e minerais, 
de maquetes e mapas, pertinentes ao estudo da geologia, geomorfologia e re-
cursos hídricos, baseados nos conteúdos dos livros didáticos. A adequação do 
laboratório possibilitou o atendimento aos alunos da rede pública e a interação 
universidade-escola, assim como o treinamento didático dos estagiários-bol-
sistas tanto na elaboração quanto nas apresentações dos materiais didáticos. 
Quanto às visitas das escolas ao laboratório, pode-se observar o interesse dos 
alunos pelos assuntos tratados, revelando o sucesso no propósito do projeto.

Palavras-chave: ensino de geografia, geociências, laboratório didático, integração uni-
versidade-escola.

Introdução e Breve Histórico
Este trabalho aborda os resultados do desenvolvimento do projeto vinculado ao Pro-

grama dos Núcleos de Ensino da Unesp “Laboratório de Geologia, Geomorfologia e 
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Recursos Hídricos: Espaço para a Educação no Ensino Fundamental e Médio de Geo-
grafia”. O projeto visa incentivar a comunidade escolar de Presidente Prudente e Região a 
se interessar e buscar compreender os assuntos referentes aos princípios da geologia, geo-
morfologia e recursos hídricos, bem como desenvolver uma maior preocupação e interesse 
à importância dos mesmos e suas repercussões no meio ambiente. 

Ao longo de sua execução, foram efetuadas várias tarefas, iniciando-se pela adequação 
do laboratório ao recebimento dos usuários, treinamento dos estagiários, estudo acerca dos 
livros didáticos, elaboração dos materiais didáticos e disponibilização dos mesmos e por 
fim atendimento do público alvo.

A partir da inserção do Laboratório de Geologia, Geomorfologia e Recursos Hídricos 
no Circuito Científico da FCT-UNESP, no segundo semestre de 2009, iniciaram-se as 
visitas pelas escolas da rede pública e particular, que semanalmente puderam apreciar as 
apresentações no laboratório, tendo sido atendidas várias escolas.

O projeto ressalta ainda a importância do público alvo, alunos do ensino fundamental e 
médio, manterem contato com os elementos da geografia física trabalhados no laboratório 
e compreender como os processos geológicos, geomorfológicos e hídricos interferem no 
seu dia-a-dia, posto que estes elementos são poucos explorados e compreendidos tanto 
no universo escolar como na própria sociedade. A integração dos temas com a educação 
ambiental faz dessa uma aliada no processo de desenvolvimento do projeto. Para tanto, fo-
ram utilizados como recursos didáticos, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 
Geografia e Ciências e livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 
(BRASIL, 1998; 2008).

Estruturação do Laboratório
Com a criação e desenvolvimento do projeto “Laboratório de Geologia, Geomorfolo-

gia e Recursos Hídricos: Espaço para a Educação no Ensino Fundamental e Médio de 
Geografia”, este laboratório ganhou uma nova conotação no sentido de sua importância 
para a Faculdade de Ciência e Tecnologia/UNESP - Campus de Presidente Prudente, be-
neficiando não somente os docentes e discentes da mesma, como também a comunidade 
escolar do ensino fundamental e médio da rede pública, que passou a freqüentar e conhe-
cer um pouco da realidade da Geografia Física aplicada aos temas propostos pelo Projeto, 
ressaltando assim, a importância da extensão universitária.

O referido laboratório passou por mudanças significativas em sua estrutura física na 
transição de 2008 para o ano de 2009, as quais foram de extrema contribuição para a rea-
lização do projeto, no seu âmbito de execução. Durante o ano letivo de 2009, o laboratório 
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foi adaptado para comportar e atender os objetivos de execução do projeto proposto, com 
a aquisição de equipamentos e materiais didáticos não somente visando a sua utilização na 
extensão, mas também na graduação.

Leitura dos PCNs e Livros Didáticos: uma Visão 
Crítica
Para que ocorresse a adaptação e adequação do Laboratório aos objetivos do projeto 

referentes às visitações e posteriormente às elaborações de atividades, foi necessário fun-
damentalmente, a leitura dos recursos didáticos como subsídio teórico para a elaboração 
e execução das atividades propostas: a avaliação de coleções de livros didáticos do ensi-
no fundamental, através da proposta do Programa Nacional do Livro Didático-PNLD 
(Brasil, 2008). Esta avaliação está pautada no propósito de adequar o laboratório em 
questão, aos conteúdos abordados nos livros sobre os temas relacionados ao ensino da 
Geologia, Geomorfologia e Recursos Hídricos dispostos nas coleções dos livros didáti-
cos analisados.

Como parâmetros para essa análise, foram utilizados os PCNs- Parâmetros Curricu-
lares Nacionais- de Geografia (BRASIL, 1998-a) e Ciências (BRASIL, 1998-b), assim 
como trabalhos fundamentados na área de educação e ensino, para que posteriormente, 
se adquirissem as condições necessárias para a análise e avaliação das coleções dos livros 
didáticos as quais foram trabalhadas.

Diante das orientações impostas pelos PCNs referentes aos conteúdos de Geografia, 
observa-se que no segundo ciclo do ensino fundamental (ciclo este que se faz presente 
nas visitações ao Laboratório enquanto público alvo, por isso a importância de analisar as 
coleções referentes a ele), a fragmentação dos conceitos, embora estabelecida, pressupõe 
de forma alarmante os índices poucos significativos de distribuição dos conteúdos de ge-
ografia física nas coleções dos livros didáticos analisados. 

Uma das situações-problema hoje encontradas dentro do projeto é de como tratar o 
ensino de geografia que compreenda as áreas de Geologia, Geomorfologia e Recursos 
Hídricos de maneira integrada, com o que é proposto no PCN e também se encontra 
dentro dos livros didáticos atuais. De inicio, pode-se destacar uma grande discrepância 
entre o que dita o PCN e o que se encontra nos livros didáticos analisados. Enquanto o 
PCN propõe uma geografia mais integrada, sem preconceitos de conteúdo e métodos, o 
que se encontra dentro dos livros didáticos analisados é o oposto, uma geografia segmen-
tada, com uma proposta simplificada do que é de fato geografia. Encontra-se uma disputa 
por conteúdo dentro da dicotomia geográfica, hora um autor abordando mais a área física, 
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principalmente por ter uma formação dentro dessa área, enquanto outro focando na área 
humana, pelo mesmo motivo apresentado anteriormente. 

O PCN claramente aponta que essa integração deve ocorrer de maneira complementar, 
e não de maneira a disputar espaço dentro de um livro didático, assim:

Uma das características fundamentais da produção acadêmica da Ge-

ografia dos últimos tempos foi o surgimento de abordagens que consi-

deram as dimensões subjetivas e, portanto, singulares dos homens em 

sociedade, rompendo, assim, tanto com o positivismo como com o mar-

xismo ortodoxo. Buscam-se explicações mais plurais, que promovam a 

intersecção da Geografia com outros campos do saber, como a Antro-

pologia, a Sociologia, a Biologia, as Ciências Políticas, por exemplo. 

Uma Geografia que não seja apenas centrada na descrição empírica das 

paisagens, tampouco pautada exclusivamente pela explicação política e 

econômica do mundo; que trabalhe tanto as relações socioculturais da 

paisagem como os elementos físicos e biológicos que dela fazem parte, 

investigando as múltiplas interações entre eles estabelecidas na consti-

tuição dos lugares e territórios. Enfim, buscar explicar para compreen-

der (BRASIL, 1998-a, pg 23,24).

Como é visto a busca por uma compreensão complexa da realidade se encontra no 
PCN, sem dicotomias e abrangentes, sem medo de tentar articular diversas áreas do co-
nhecimento para explicar a realidade. Aqui sim, a geografia é vista em sua plenitude, ten-
tado compreender a totalidade de suas relações meio e sociedade, mas sem simplificá-la e 
segmentá-la, mantendo em foco o papel do ensino da geografia, que é o ensino da relação 
da sociedade humana com o espaço terrestre.

Novamente o PCN mostra uma postura critica ao apontar as falhas que ainda se en-
contram dentro dos livros didáticos:

E, principalmente, sem que existissem ações concretas para que realmente 

atingissem o professor em sala de aula, sobretudo o professor das séries 

iniciais, que continuou e continua, de modo geral, a ensinar Geografia 
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apoiando-se apenas na descrição dos fatos e ancorando-se quase exclusi-

vamente no livro didático, que ainda, em sua grande maioria, funda-

menta-se em uma Geografia Tradicional (BRASIL, 1998-a pg 24).

Cabe aqui analisar como o próprio PCN critica a forma que são colocados os conteúdos 
de geografia nos livros didáticos, que têm um enfoque no ensino tradicional e descritivo.

São comuns modismos que buscam sensibilizar os alunos para temáticas 

mais atuais, sem a preocupação real de promover uma compreensão dos 

múltiplos fatores que delas são causas ou decorrências, o que provoca um 

“envelhecimento” rápido dos conteúdos. Um exemplo é a adaptação for-

çada das questões ambientais em currículos e livros didáticos que ainda 

preservam o discurso da Geografia Tradicional e não têm como objetivo 

a compreensão processual e crítica dessas questões, vindo a se transformar 

na aprendizagem de slogans (BRASIL, 1998-a pg 24).

E continua:

As propostas pedagógicas separam a Geografia Humana da Geografia 

da Natureza em relação àquilo que deve ser apreendido como conteúdo 

específico: ou a abordagem é essencialmente social (e a natureza é um 

apêndice, um recurso natural), ou então se trabalha a gênese dos fenô-

menos naturais de forma pura, analisando suas leis, em detrimento da 

possibilidade exclusiva da Geografia de interpretar, compreender e inse-

rir o juízo do aluno na aprendizagem dos fenômenos em uma abordagem 

socioambiental (BRASIL, 1998-a pg 25).

Mais uma vez o PCN demonstra estar vigilante com o que se encontra na realidade dos 
livros didáticos; retomando o que já foi exposto anteriormente, a falta de dialogo dentro 
do conteúdo de geografia, a forma de se tratar os assuntos da área ambiental, como se 
meras discrições fossem o suficiente para se compreender a importância de um rio para a 
sociedade, e muitas vezes nem elencando tópicos complementares, como relevo e clima, 
tratando-os separadamente e em anos/séries do ciclo diferentes.
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O próprio PCN sugere nos ciclos que os assuntos deveriam ser tratados, e os mostra 
de forma integrada, como por exemplo, quando sugere como tratar da temática ambiental 
no quarto ciclo:

No quarto ciclo, propõe-se um trabalho mais detalhado com a moderniza-

ção, modos de vida e a problemática ambiental. Ao cuidar dos temas desse 

eixo, o professor poderá dar um tratamento mais aprofundado, abordando 

o campo da ecologia política, discutindo temas tais como as mudanças 

ambientais globais, a questão do desenvolvimento sustentável ou das for-

mas de ocorrência e controle da poluição (BRASIL, 1998-a pg 95).

As observações levam a crer que exista um embate entre o que pensam os editores e 
escritores e o que pensa o governo quanto aos conteúdos geográficos, a forma e sua dis-
tribuição ao longo dos ciclos. Foi observado ainda que a área ambiental fica relegada à 
apenas um papel descritivo por autores que tem um enfoque na área de humanidades. A 
questão ainda remete a velha dicotomia geografia física e geografia humana. Ainda aparece 
claramente nos livros didáticos que o enfoque do ensino de geografia seja da ciência geo-
gráfica; apresenta fragmentação.

Materiais Didáticos, Apresentação e Visitação
A partir da leitura dos PCNs e Livros Didáticos, foram elencados temas cujos mate-

riais pudessem ser elaborados ou cujos materiais já existissem a disposição no laboratório. 
Assim, foram providenciados materiais dos temas Geologia, Geomorfologia e Recursos 
Hídricos. Desse modo foram providenciados os materiais e elaboradas maquetes geomor-
fológicas, utilizando-se de representações do relevo (salienta-se que algumas maquetes de 
representação do relevo foram gentilmente doadas por discentes do curso de Geografia da 
FCT/UNESP, disciplina de Geomorfologia Ambiental 2009), maquetes relacionadas aos 
regimes de fluxo do rio; exposições de macropedolitos (perfis de solos), coleções de rochas, 
fósseis, necessários para o entendimento e sobre a classificação das mesmas. Por último, o 
levantamento de material cartográfico, realizado no fim do ano de 2009, dotando o labora-
tório de mapas Geomorfológicos e Geológicos do Estado de São Paulo, a título de auxiliar 
significativamente nos processos de elaboração e execução de atividades com os alunos. 

O Laboratório Geologia, Geomorfologia e Recursos Hídricos da FCT-UNESP, cam-
pus de Presidente Prudente, recebeu semanalmente escolas do ensino básico, compreen-
dendo o ensino fundamental ciclo I e II e ensino médio (tabela 1). O intuito principal em 
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2009 foi trabalhar com os alunos visitantes os princípios da geologia, da geomorfologia e 
dos recursos hídricos e seus temas relacionados, como por exemplo, os principais tipos de 
rochas, a formação dos solos a partir das rochas, o ciclo das rochas, concomitantemente às 
dinâmicas destes processos e a importância da preservação dos recursos naturais. No cam-
po da geomorfologia, os temas trabalhados foram relacionados com a bacia hidrográfica e 
as formas de relevo, identificando topos, vertentes e vales.

Tabela 1. Instituições de ensino atendidas no Laboratório de Geologia, Geomorfologia 
e Recursos Hídricos no 20 semestre de 2009.

Nome da Escola Séries Nº de 
Professores

Nº de 
Alunos

Nº de 
Funcionários

Outros

E. Fernando Pessoa –
 Pres. Prudente

7ª série 2 50 0

E.E. Francisco Bal. de Souza 3º série 1 50 0
SESI – Pres.Prudente 7ª série 1 35 0

E. E. Maria Formozinho 
Ribeiro – Pres. Prudente

3º série 1 73 0

Fac. Integradas Ourinhos – 
Ourinhos

Ensino 
Superior

1 15 0

E. Emeif. Álvares Machado – 
Álvares Machado

6º ano 1 35 0

Escola Cras Centro de 
Referência de Assistência Social 

– Álvares Machado

1º, 2º e 
3º séries

1 30 0

Fonte: Laboratorio de Geologia Geomorfologia e Recursos hídricos – UNESP/FCT, 2009

Quanto ao uso de recursos didáticos que foram providenciados, esses são pertinentes 
ao aprendizado do público alvo, que aproxima o mesmo à uma linguagem acessível, re-
lacionada à faixa etária atendida, posto que atividades pautadas na prática de educação 
ambiental, necessitam ser desenvolvidas fundamentalmente de forma prática, condizente 
à realidade dos alunos que estão participando das mesmas, para que a essência e a impor-
tância destas sejam absorvidas por eles, conforme aponta Sorrentino (1995):

Um dos objetivos fundamentais da Educação ambiental é conseguir que 

os indivíduos e coletividades compreendam a natureza complexa do meio 

ambiente natural e daquele criado pelo homem, resultante da interação 

de seus aspectos biológicos, físicos, sociais, econômicos e culturais, e adqui-

ram conhecimentos, valores, comportamentos e habilidades práticas para 

participar, de maneira responsável e eficaz, da prevenção e solução dos 

problemas ambientais (SORRENTINO, 1995, p.41).
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A Figura 1 apresenta parte da estrutura do Laboratório de Geologia, Geomorfologia 
e Recursos Hídricos, que recebe semanalmente escolas vindas de Presidente Prudente e 
região:

Figura 1. Laboratório de Geologia, Geomorfologia e Recursos Hídricos da FCT/UNESP e parte das amostras de 
rochas utilizadas nas apresentações.

O projeto ainda buscou levar até o público alvo um número maior de informações 
sobre os princípios da geologia, geomorfologia e recursos hídricos e suas especificidades, 
já que no ensino escolar e nos próprios materiais didáticos, estes assuntos são geralmente 
abordados de forma rápida e superficial, como avaliado nos livros didáticos observados, 
culminando muitas vezes na pouca compreensão do assunto, justamente pela falta de con-
tribuições práticas que não podem ser aplicadas em sala de aula. Alia-se a isto o fato de 
a maioria das escolas não possuírem laboratórios didáticos. Buscando uma relação com 
o concreto, com o palpável, os alunos visitantes podem fazer uso de materiais didáticos 
(maquetes, exposições de amostras de rochas, vídeos, entre outros) que auxiliam na com-
preensão referente aos processos e dinâmicas com as quais a Geografia Física se preocupa, 
assim como é ressaltada a importância da preservação ambiental desses recursos e quão 
importante os mesmos são para a sociedade, na abordagem didática dos estagiários.

Os monitores estagiários que recebem os visitantes procuram explanar, de acordo com 
os materiais que o laboratório dispõe, os temas do projeto.

No caso da geologia, explica-se a definição de rochas, as formações rochosas, como 
as mesmas estão presentes na estrutura do planeta, bem como os ciclos das rochas, pro-
cesso fundamental para elaboração das atividades. Segundo GUERRA (2008), rocha é o 
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conjunto de minerais ou apenas um mineral consolidado. Diferente dos sedimentos, por 
exemplo, areia de praia (um conjunto de minerais soltos), as rochas têm os seus cristais 
ou grãos constituintes muito bem definidos. O estudo das rochas interessa aos geólogos 
e aos geógrafos. Enquanto, porém, os primeiros estudam-nas em si mesmas, analisando-
-lhes a composição química, o sistema de cristalização, a textura e estrutura, os segundos 
estudam-nas principalmente, tendo em vista como reagem aos vários tipos de intempe-
rismo e erosão. 

As rochas que afloram na superfície terrestre não apresentam sempre o mesmo aspecto. 
As suas diferenciações estão ligadas a uma série de fatores, tais como: origem, composição 
química, estrutura, textura, tipo de clima, declive, cobertura vegetal, tempo geológico, etc. 
Todos esses fatores intervêm em grau maior ou menor nas diferenciações que as rochas su-
perficiais possam apresentar. Um exemplo usado para essa definição é expor aos visitantes, 
recursos que definam tais conceitos, como as diferentes formações rochosas encontradas 
na estrutura terrestre em função dos agentes acima mencionados, por exemplo, os mate-
riais de origem (rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas), que têm sua formação 
intensamente influenciada por agentes como clima, relevo, organismos (fauna e flora) e o 
tempo.

Objetiva-se também explicitar aos visitantes, a influência desses agentes nas forma-
ções rochosas, apresentando-lhes, por exemplo, a rochas que passaram por processos in-
tempéricos, visíveis assim, ao olho nu. Para Guerra (2001), o conceito de intemperismo 
define-se como:

[...] Conjunto de modificações de ordem física (desagregação) e química 

(decomposição) que as rochas sofrem ao aflorar na superfície da terra. Os 

produtos do intemperismo, rocha alterada e solo, estão sujeitos aos outros 

processos do ciclo supérgeno- erosão, transporte, sedimentação- os quais 

acabam levando à denudação continental, com o conseqüente aplaina-

mento do relevo (Guerra et al, 2001, p. 140).

Além da definição de intemperismo pelo autor mencionado, segundo Cunha (1998), 
os fatores que condicionam o intemperismo de uma maneira geral podem ser divididos 
em dois grandes grupos: fatores endógenos e exógenos. Os fatores endógenos estão 
diretamente relacionados à natureza do protolito e à tectônica associada. Os fatores 
exógenos são interdependentes e basicamente controlados pelas condições climáticas e 
geomorfológicas.
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Procurou-se ao longo do desenvolvimento do Projeto, trabalhar com esses diferentes 
conceitos de Geologia e Geomorfologia integrados, atentando sempre para um possível 
trabalho interdisciplinar, integrando diferentes elementos e fenômenos da Geografia. A 
esse respeito, a apresentação dos mapas, maquetes, das amostras de rochas e dos macrope-
dolitos expõe de maneira didática a transformação da rocha em solo, iniciada pelos proces-
sos do intemperismo, e da formação da bacia hidrográfica e evolução do relevo (figura 2).

Figura 2- Exemplos de materiais utilizados durante as atividades. 1 – Mapa geomorfológico do Estado de São Paulo; 
2 – Mapa geológico do Estado de São Paulo; 3 – Maquete do Fluxo Turbulento; 4 – Macropedolito; 5 – Perfil do rio; 6 – 

Maquetes geomorfológicas de bacias hidrográficas.

A título de exemplo ainda, os conteúdos sobre rochas e intemperismo acima citados, 
provam como pode ser possível integrar os processos de formação das rochas (em suas 
classificações) e seus desdobramentos na superfície terrestre (as ações intempéricas, por 
exemplo).

Assim como outras definições promovem a interdisciplinaridade, por exemplo, durante 
as visitações, são trabalhados os conteúdos relativos à classificação das rochas, como elas 
podem ser erodidas, os principais agentes erosivos como ocorrem o transporte dos mate-
riais erodidos e os ambientes deposicionais: o ciclo das rochas.

Segundo Christofoletti (1981), o transporte de materiais, define-se como fase do tra-
balho erosivo que segue a alçai de destruição realizada pelos agentes exógenos. Numa de-
finição mais ampla, pode-se dizer que o transporte eólico é todo o conjunto de fenômenos 
geológicos que acarreta deslocamento de massa de solo e de rochas de um ponto a outro.

Os rios, os ventos, as geleiras, os mares e a gravidade são as principais forças do trans-
porte de materiais na superfície terrestre. 
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Como exemplo didático para o entendimento do transporte de materiais trabalha-
dos nas apresentações, é o transporte fluvial, que segundo Cristofoletti (1981) e Guerra 
(2008), é o carregamento dos sedimentos realizados pelas águas dos rios. O transporte 
pode ser feito de três formas: por solução, em suspensão ou no leito por arrasto/rolamento. 
As variações estão associadas ao regime de fluxo, laminar ou turbulento. Nas práticas com 
os alunos, são demonstradas as diferenças na energia do fluxo, com a apresentação de ma-
quetes de regimes de fluxo, produzidas com materiais em vidro liso e rugoso, representan-
do os fluxos laminar e turbulento. Essa temática possibilita integrar elementos da geologia, 
da geomorfologia e de recursos hídricos sob uma perspectiva interdisciplinar.

Essas maquetes podem ainda ser relacionadas à representação de cursos d’água. De 
forma palpável, é possível observar como ocorrem os diferentes fluxos de um rio, onde as 
variações na velocidade são representadas pelos tipos de fluxo: o fluxo laminar e o fluxo 
turbulento. 

Segundo a conceituação de Guerra (2008), fluxo laminar é também um termo usado 
também para designar o escoamento superficial das águas das chuvas.

Ainda segundo Christofoletti (1981), quanto ao regime de fluxo, entende-se que é 
quando o fluxo de um rio torna-se turbulento quando a velocidade das águas excede um 
determinado valor crítico. É caracterizado por uma grande quantidade de movimentos 
caóticos, heterogêneos e com diversas correntes secundárias ao fluxo principal em relação 
à jusante. Diversos são os fatores que afetam a velocidade, provocando o fluxo turbulento: 
a viscosidade e densidade do fluido, a profundidade da água e a rugosidade superficial do 
canal. Tal identificação torna-se importante na explicação para as crianças porque ajudam 
no entendimento dos processos erosivos causados pela água, que comumente são observa-
dos por elas no dia-a-dia na cidade e no campo.

Na figura 3, observa-se a elaboração de maquetes referentes aos processos fluviais, de 
fluxos laminares e fluxos turbulentos.

A integração que ocorre entre os estagiários e os alunos durante as visitações e a discus-
são sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos é fundamental, pois serve de grande 
auxílio para se pensar em novas atividades e na manutenção das que já são realizadas com 
os visitantes, bem como os recursos didáticos que utilizamos durante as explanações. 
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Figura 3- Maquetes utilizadas para exemplificação dos processos relacionados à dinâmica de um rio. Maquete 1 – 
Fluxo Laminar; Maquete 2 – Fluxo Turbulento.

Na Figura 4 observa-se uma das atividades elaboradas no laboratório durante a visita-
ção de um grupo de alunos do ensino fundamental ciclo II, onde estavam em contato com 
amostras de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares.

Figura 4. Apresentação de amostras de rochas no Laboratório de Geologia, Geomorfologia e Recursos Hídricos da 
FCT/UNESP, local onde as visitas são recebidas.

Assim, foi possível observar figuras relacionadas aos materiais didáticos utilizados no 
ensino de geologia, geomorfologia e as dinâmicas fluviais, como no exemplo acima, com 
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a exposição de amostras de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares e minerais onde 
os alunos puderam obter contato direto com as mesmas, diminuindo assim o grau de 
abstração dos processos de formações rochosas e podendo observar como esses processos 
refletem nos materiais ali expostos.

Na Figura 5 verifica-se uma das etapas do projeto onde os alunos podem observar e 
constatar os materiais minerais e rochosos utilizados na construção civil, explicitados no 
painel da “casa geológica” e pelas rochas correspondentes tal painel:

Figura 5. Apresentação da “Casa Geológica” e as amostras de minerais e rochas que a compõem.

Cabe salientar que no final do segundo semestre de 2009, este projeto foi apresentado e 
publicado no “III Encontro do Núcleo de Ensino de Presidente Prudente”, que teve como 
tema “A escola como Organização Aprendente”, o que foi de significativa importância e 
pertinência, posto que através dessa publicação, obteve-se a oportunidade de socializar o 
desenvolvimento desse projeto com o público acadêmico da UNESP de Presidente Pru-
dente. De maneira que também foi possível conhecer detalhadamente os demais projetos 
relacionados à Extensão Universitária desenvolvidos nessa instituição através da PRO-
GRAD- Pró-Reitoria de Graduação, que é de extrema importância para os projetos de 
extensão dessa instituição já que oferece as possibilidades para o contínuo desenvolvimen-
to desses projetos.

Considerações Finais
Durante a execução deste projeto, o desenvolvimento das propostas iniciais do ensi-

no de Geologia, Geomorfologia e Recursos Hídricos foi pautada em atender o público 
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alvo das escolas Públicas de Presidente Prudente e região e inseri-los na realidade dos 
temas propostos. Portanto, à medida que se desenvolviam as atividades elaboradas com 
os alunos do ensino fundamental e médio das escolas da rede pública e particular de 
Presidente Prudente e região, que visitaram o laboratório e participaram ativamente das 
atividades elaboradas e realizadas por esse projeto de extensão, acredita-se que os obje-
tivos foram atingidos.

Concluí-se ainda, que está em pauta, o estudo de novas propostas e possibilidades para 
que as atividades realizadas e desenvolvidas no projeto se atenham posteriormente a con-
tinuidade na elaboração de recursos didáticos de caráter prático, contribuindo de maneira 
fundamental para o aprendizado do público alvo nos conteúdos referentes ao ensino de 
geologia, geomorfologia e recursos hídricos e a prática de educação ambiental. Para isso, 
há uma continuidade na elaboração de propostas de atividades práticas acerca dos temas 
desenvolvidos, considerando a importância dos materiais didáticos utilizados como me-
todologia, com o intuito de trazer novos conhecimentos e aprimoramento das atividades, 
incluindo também, temas sobre a realidade da região a qual estamos inseridos e assim, 
conseqüentemente ampliar a qualidade da aplicação desse projeto de extensão. Tendo em 
vista o caráter educacional e social no qual este projeto está envolvido, que consiste em 
aproximar a universidade e a escola, inserindo assim, os alunos como público alvo no uni-
verso dos projetos e contribuições que a FCT/UNESP se esforça para oferecer aos mes-
mos, e assim, conseqüentemente promover essa integração entre sociedade e universidade.

É necessário ainda ressaltar que o Laboratório de Geologia, Geomorfologia e Re-
cursos Hídricos com o desenvolvimento desse projeto foi inserido no circuito cultural – 
cientifico “Ciência na UNESP”, programa que garante apoio a iniciativas existentes em 
diversas áreas e em vários campi da Universidade. Semanalmente este laboratório recebe 
visitas de escolas da rede publica através desse programa, visitas estas intermediadas pela 
SAEPE (Seção de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão) que faz o contato com as es-
colas interessadas.

Destaca-se também que o número de alunos atendidos pelo projeto soma mais de 200 
estudantes de diversas escolas da rede de ensino público de Presidente Prudente e região, 
compreendo os ciclos do ensino fundamental e médio. Este número pode ser considerando 
significativo posto que as visitações referentes ao tema deste projeto vêm sendo desenvol-
vidas desde o segundo semestre de 2009. Sendo assim, pretende-se aumentar satisfatoria-
mente esse número no decorrer de 2010, posto que se verificou no decorrer das visitações, 
que houve um aumento na demanda e interesse das escolas da rede pública da região em 
trazerem seus alunos para conhecer e participar das visitações e atividades desenvolvidas no 
laboratório por esse projeto, e esta demanda, tem ocorrido de maneira crescente. 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
Lab

o
rató

rio
 d

e G
eo

lo
g

ia, G
eo

m
o

rfo
lo

g
ia e R

ecurso
s...

1045

REFERÊNCIAS

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : geo-
grafia / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/ SEF, 156 p. 1998.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : Ci-
ências Naturais / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC / SEF,  138 p. 
1998.

BRASIL, Ministério da Educação – MEC, Secretaria de Educação Média e Tecnológica 
– SEMTEC. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília: MEC/
SEMTEC, 2008.

CASSETI, V. Elementos da Geomorfologia. 1ª reimpressão. Goiânia: Editora da UFG, 
2001.

CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia Fluvial. Edgard Bluches. São Paulo, 1981.

GUERRA, A. T. Novo dicionário geológico- geomorfológico- 6ª ed. – Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2008.

SORRENTINO, M. Educação Ambiental e Universidade: Um estudo de caso. Tese 
(Doutorado) Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo. 1995.

TEIXEIRA, W.. (orgs.). Decifrando a Terra. São Paulo:USP/Oficina de Textos, 557 p. 
2001.

TOZZONI- REIS, M. F. C.. Educação Ambiental: natureza, razão e história. 2.ed.rev.- 
Campinas, SP. Autores Associados, 2008.





Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
M

eio
 A

m
b

iente em
 Fo

co
: A

b
o

rd
ag

em
 H

istó
rica...

1047

Meio Ambiente em Foco: Abordagem Histórica, 

Educação Ambiental e Prática de Ensino

Profa. Dra. Analúcia Bueno dos Reis Giometti (coordenadora do projeto)

Ricardo Luis Mércuri1

 Leonardo Fernandes Henrique1

Joaquim de Oliveira Neto1

Resumo: O fenômeno do aquecimento global refere-se ao aumento da tempera-
tura média dos oceanos e do ar próximo à superfície terrestre, e tem-se 
evidenciado nas décadas mais recentes e recorrentemente através dos es-
paços midiáticos. A controvérsia existente sobre suas causas têm justifi-
cado a cadência com que esta temática vem auferindo naqueles espaços. 
A cisão da comunidade cientifica quanto à imputação do aquecimento 
global consiste em duas propostas: os que o atribuem às causas naturais e 
os que vislumbram com veemência às causas antropogênicas, embora re-
centemente esta última abordagem tenha tido mais notoriedade, em vis-
ta de constatações científicas de meteorologistas e climatólogos. Todavia, 
independentemente dos possíveis posicionamentos a serem tomados, o 
fato de que tal temática encontra-se em evidência é indiscutível. E é 
justamente neste sentido que se insere a proposta do presente artigo, que 
visa elucidar historicamente algumas características relevantes da cha-
mada Educação Ambiental e, ao fim, apresentar os resultados obtidos 
em sala de aula após o desenvolvimento do projeto “Meio Ambiente e 
Cidadania: O que estamos fazendo com o nosso planeta?”, apoiado pelo 
programa Núcleos de Ensino, sustentado pela Pró-Reitoria de Gradua-
ção da Universidade Estadual Paulista, campus de Franca. 

Palavras-chave: História Ambiental; Núcleos de Ensino; Educação Ambiental; Prática 
de ensino.

História Ambiental
O termo História Ambiental começou a ser utilizado por alguns historiadores partici-

pantes ativos de movimentos ambientalistas de seus países, principalmente os estaduni-
denses. A partir da década de 1970
1  Graduandos de História na Universidade Estadual Paulista – Unesp, Campus de Franca. Bolsista do Núcleo de 

Ensino.
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[...] o tom político característico dos primeiros trabalhos de história e 

meio ambiente associou-se a investigações mais rigorosas do ponto de 

vista teórico-metodológico, levando tais pesquisadores a aproximar-se de 

biólogos, botânicos, geógrafos e demais cientistas com maior tradição na 

área. E, inversamente, ocorreu o mesmo movimento. Cientistas de for-

mações diversas passaram a dedicar-se a estudos das relações entre o ho-

mem e a natureza em uma perspectiva histórica, ampliando a pesquisa. 

(BITTENCOURT, 2005, p.259).

O objetivo era comum: verificar cientificamente como os seres humanos, em diferentes 
épocas e lugares, foram afetados pelo meio ambiente e, de maneira recíproca, como o meio 
ambiente fora afetado pelos homens. Sendo assim, de modo geral, entende-se por Histó-
ria Ambiental o estudo da história das relações do homem com a natureza. Para tanto, se 
direciona em três linhas de pesquisas principais: a reconstrução de ambientes do passado, 
o impacto sobre o meio ambiente ocasionado pela exploração econômica e o estudo apro-
fundado sobre a mentalidade do homem frente à natureza.

Como precursores dessa nova abordagem temos os pesquisadores franceses da primeira 
metade do século XX, pertencentes à Escola dos Annales, onde destacando-se Marc Blo-
ch e Fernand Braudel.

Bloch menciona em Introdução à História as necessárias diferenciações 

entre a história natural e a humana, mas alerta para as vinculações 

entre as duas áreas e a impossibilidade de interpretações que separassem 

o mundo natural de um mundo humano. Destaca ainda os impactos ge-

rados pelas ações dos homens no equilíbrio ecológico (BITTENCOURT, 

2005 , p.260).

Já Braudel, em sua obra mais consagrada “O Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo 
na época de Felipe II”, publicada em 1949, colocou o mar como personagem principal 
para o entendimento do desenvolver das práticas políticas e econômicas dos homens do 
século XVI. Apesar desses dois autores não fazerem parte da lista dos historiadores de 
História Ambiental, ambos são referências obrigatórias, assim como a maioria da geração 
dos Annales.
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Nesse sentido, o historiador Le Roy Ladurie estudou as epidemias e as condições cli-
máticas responsáveis por crises econômicas. Este historiador francês, considerado um dos 
fundadores da História Ambiental, num estudo de 1974, recuperou as condições mete-
orológicas da França, comparando-as às diversas crises econômicas, surtos de doenças, 
aumento e decréscimo populacional, bem como os movimentos migratórios.

A história da água foi estudada por Maneglier, que iniciou seu trabalho com a mitifi-
cação da mesma pelos povos antigos, passando por todo o processo de sua “domesticação” 
pelos romanos, através de sistemas de irrigação  e de aquedutos destinados à atender a 
população de Roma e sua termas. Assim,

O estudo de Maneglier atinge a sociedade urbana moderna e as formas 

atuais de consumo de água após a canalização, a criação de esgotos e 

o desperdício provocado pelas torneiras, além de tratar da história da 

poluição das águas dos rios e suas conseqüências políticas e sociais. (BIT-

TENCOURT, 2005, p.261).

Seguindo essa temática, Alan Corbin estudou a transformação do uso das praias. Pri-
meiramente, ele demonstra como o medo que havia de se morar nas áreas litorâneas (risco 
de dilúvio, acidentes com embarcações, etc.) foi sendo gradativamente substituído pelo 
ideal burguês de diversão:

As praias dos pescadores e as cidades portuárias foram sendo transfor-

madas em lugares de lazer, sol e embelezamento dos corpos, em meio a 

confrontos entre grupos sociais: as populações que viviam do mar, con-

cebendo-o como lugar de trabalho e fonte de sobrevivência, e a burgue-

sia consumidora dos prazeres das ondas e areias marinhas. (BITTEN-

COURT, 2005, p.261-262).

Em relação aos historiadores de língua inglesa, merece destaque Keith Thomas. De 
grande importância para pesquisadores de todas as áreas, notadamente botânicos e biólo-
gos, seu objeto de análise foram as formas e procedimentos pelos quais os homens domes-
ticaram e cultivaram animais e plantas na Inglaterra dos séculos XVI ao XVIII.

Nesse quadro, o autor busca esclarecer o nascimento das ciências botâni-

cas e das ligadas à zoologia, associando o trabalho científico ao papel da 
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fundamentação teológica do cristianismo, que justificava a dominação 

do homem sobre a natureza e sua superioridade sobre os demais seres 

vivos. (BITTENCOURT, 2005, p.262).

Nos historiadores estadunidenses, por sua vez, percebemos certa tradição em estudos 
de história regional e de comunidade onde, aliados à antropologia e às ciências naturais, 
buscam a compreensão de seu meio ambiente. Nessa linha, vários autores optaram por 
temas como os usos comparativos da terra, de animais e de plantas por grupos indígenas 
e colonizadores europeus, como também a introdução de fauna e flora inglesas trazidas 
pelos pioneiros no processo de colonização, incluindo seus respectivos êxitos e fracassos. 

Observamos também uma aproximação da história cultural ao meio ambiente, com 
estudos no sentido de explorar a forma como a natureza se incorpora à mentalidade indi-
vidual e coletiva, assim como as imagens que os homens criam de seu habitat de acordo 
com a época. A obra de Simon Shama, “Paisagem e memória”, introduz os mitos e as 
representações sociais em torno de três elementos naturais: a mata, a rocha e a água. Con-
clui o autor que o homem sempre quis esgotar o planeta, mas que recentemente há um 
desabrochar de nova consciência, que faz com que os seres humanos tenham outra relação 
com o meio, de respeito e sustentabilidade.

A História Ambiental no Brasil
No Brasil, as temáticas de História ambiental são variadas: 

“Existe uma vertente voltada para problemas de poluição nas cidades, 

sobretudo nas grandes metrópoles, a qual visa encaminhar propostas e 

definições de políticas governamentais para a melhoria da qualidade de 

vida do cidadão urbano e a continuidade de debates sobre a destruição 

das matas, especialmente no caso da floresta amazônica.” (BITTEN-

COURT, 2005, p.264).

Vários historiadores brasileiros da primeira metade do século XX já se atinavam para 
a questão ambiental, merecendo destaque as obras de Sérgio Buarque de Holanda, nas 
quais esse pesquisador trata dos conflitos entre os indígenas, nativos, e os europeus, colo-
nizadores, quanto às formas de enxergarem e de fazerem uso da fauna e flora do “Novo 
Mundo português”. Como acontece com Braudel e Bloch, Buarque de Holanda não é 
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considerado um historiador ambientalista, mas é leitura obrigatória a quem se dedica a 
esse tipo de estudo.

Dora Shellard Corrêa e José Augusto Drummond fizeram uma série de levantamentos 
sobre as obras de História Ambiental no Brasil. Notaram um intervalo nas produções en-
tre os anos de 1950 a 1970, provocado pelas políticas econômicas “desenvolvimentistas”, 
que impediram os questionamentos sobre os impactos ambientais causados no processo 
de industrialização sofrido pelo país nesse período, como também da exploração excessiva 
e irracional dos minérios do solo. Apenas com a “democratização” da política brasileira, 
em meados dos anos de 1980, vemos o início consciente da História Ambiental no Brasil.

Dessa forma, “a maior parte das pesquisas tem-se caracterizado por recuperar as con-
cepções e representações da natureza em diversos momentos da nossa história e analisar, 
em perspectiva histórica, a instituição de leis e organismos ligados ao meio ambiente.” 
(BITTENCOURT, 2005, p.265).

Digna de nota é a contribuição do estadunidense Warren Dean, que na década de 1980 
se dedicou ao estudo da relação sociedade/meio ambiente no Brasil, tendo as florestas como 
principal foco de análise. Assim, tratou dos problemas de desmatamento ocorridos no pro-
cesso de industrialização de São Paulo, fundamentalmente após o governo Juscelino Kubits-
chek e dos militares, que consideravam a proteção ambiental como luxo de países desenvol-
vidos. Ainda, dedicou-se ao estudo da domesticação e uso das seringueiras na região Norte 
do país e várias outras espécies vegetais exploradas pela sociedade capitalista de consumo.

Em outros trabalhos, Warren Dean consolida sua contribuição para a História Am-
biental brasileira com seus estudos sobre a destruição das florestas tropicais do país nos 
diferentes momentos da sua história, incluindo também as culturas indígenas, os coloni-
zadores portugueses e a sociedade contemporânea nesses trabalhos.

Educação Ambiental

“A nave Terra navega pela noite bruma numa aventura desconhecida” 

(MORIN, 2003, p.19). 

A aventura desconhecida mencionada refere-se à decantada idéia de que vislumbramos 
problemas de ordem ambiental, material e psicossociais, os quais ainda não conseguimos 
equacionar com o nosso arcabouço cognitivo e com a nossa mentalidade reinante.

Assim, a nossa “prodigiosa” ciência moderna, gestada e alicerçada no racionalismo dis-
sociante do século XVII, mostrou-se ambivalente quanto aos seus propósitos. Por vezes 
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benéfica aos homens, visto a melhoria de suas condições materiais de existência, e em 
outras vezes, não raras, responsável por acentuar as diferenças sociais e econômicas entre 
os homens e por convulsionar o tenso equilíbrio ecológico. 

Além disso, como postula Keith Thomas, o modo pelo qual os homens se inter-rela-
cionam com a natureza e a concebem constituem-se em objetos historiciáveis, portanto, 
inscritos em dada temporalidade, marcados por rupturas e continuidades. Embora possua 
como recorte geográfico-temporal a Inglaterra do século XVII aos nossos dias, a obra “O 
homem e mundo natural” é referencial para se compreender a correlação homem-nature-
za. Ademais, à luz das produções literárias inglesas, o referido autor observa a construção 
discursiva legitimadora da sobrepujança do homem face ao mundo natural que o abriga. 
Para tanto, fora utilizado argumentos e fundamentos teológicos e científicos para se su-
jeitar o mundo natural aos prazeres e necessidades dos homens. Deste modo, é explícita 
em seu livro a longa duração dessa idéia e as diversas implicações dessa mentalidade para 
a nossa sociedade contemporânea e para o nosso planeta. Contudo, longe de estar ileso às 
inflexões e críticas dos homens, esse modus vivendi explorador e predatório sofreu (e ainda 
sofre) problematizações, sobretudo a partir da segunda metade do século XX.

O século XX fora um divisor de águas no tocante ao modo pelo qual concebíamos e 
pensávamos nossa relação com a natureza. Nessa perspectiva, os dois conflitos mundiais, o 
acirramento dos conflitos étnicos e religiosos, a ameaça nuclear e a projeção dos impactos 
ambientais foram responsáveis por lançar vários questionamentos aos paradigmas de nossa 
sociedade. Uma dessas problematizações é abordada satisfatoriamente por Edgar Morin 
(2003, p.18): “É preciso abandonar a idéia simplista de que o progresso técnico/econômico 
é a locomotiva à qual estão atrelados os progressos sociais, políticos, mentais e morais”.

Com esta visão, florestas e campos foram destruídos para darem espaço a construções 
urbanas e campos de plantação simétricos. Propagou-se a idéia de que o progresso econô-
mico e material seria o baluarte da evolução e desenvolvimento humano. Entretanto, os 
fatos históricos têm evidenciado o contrário, nunca como antes a espécie humana esteve 
à beira de sua própria extinção.

Posto isso, a crise paradigmática da fé no progresso nos colocou, segundo Morin, frente 
à imprevisibilidade do futuro. Em face dessa situação, cumpre-nos, no plano da educação, 
elucidar todas as incertezas que nos rodeiam, ou melhor, problematizar as nossas verda-
des, há tempos cristalizadas, e construir uma educação atenta aos direitos humanos e que 
respeite a natureza.

A educação ambiental almejada visa problematizar a relação entre nós, humanos, e o 
meio ambiente, sobretudo a maneira que a estruturamos. Assim, conforme Lucie Sauvé 
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(2010, p.317) nos diz: “[...] é preciso reconstruir o nosso sentimento de pertencer à natu-
reza, a esse fluxo de vida de que participamos”.

Além disso, muito longe de ser apenas um redimensionamento quantitativo de nossa 
intervenção no meio ambiente, conforme Sauvé afirma e identifica tal postura simplis-
ta e reducionista de sustentabilidade, a guinada na mentalidade sobre a relação dialética 
homem-natureza vai mais além. Isto é, consiste em abandonar a visão de mundo segundo 
a qual a biosfera é vista como algo extrínseco à nossa natureza, sujeita, desse modo, aos 
nossos caprichos.

Assim sendo, é premente que um novo paradigma seja formulado, no qual homem e 
natureza deverão ser contemplados em seus aspectos singulares e complexos. Também de-
verá ser validado que para a existência do primeiro será condição sine qua non a existência 
da biodiversidade da segunda.

Ademais, Pedro Jacobi (2010, p.189) acredita que: “o desafio que se coloca é de formular 
uma educação ambiental que seja crítica e inovadora em dois níveis: formal e não formal. 
Assim, ela deve ser acima de tudo um ato político voltado para a transformação social”. 
Desta maneira, é licito ressaltar a natureza política de qualquer ação de ensino-aprendi-
zagem, visto que consiste em fazer escolhas e tomar decisões. E a propósito, a educação 
ambiental não foge a essa regra, devido às escolhas explícitas e também implícitas de suas 
temáticas, recortes, estratégias e objetivos. E mais, todo processo educacional-cognitivo é 
levado a cabo por conta de algum propósito, ou seja, visando perpetuar e difundir certo 
conhecimento valorizado pela sociedade.

Nesse contexto, a relativa rapidez com que o meio ambiente fora alçado ao estatuto 
de conhecimento institucionalizado e formal, nos dias atuais, dão provas do poder das 
demandas sociais e da politização desse tema.

Convém ressaltar que a abordagem das questões ambientais no âmbito dos saberes e 
espaços escolares, devido às suas características intrínsecas, produzirão um conhecimento 
pertinente e coerente se trabalhado à luz do conhecimento e pensamento complexos. Em 
outras palavras, deverão ser observados em suas múltiplas imbricações e realidades, cuja 
abordagem abrigue e posicione a ótica da racionalidade econômica como uma das possi-
bilidades de se interpretar os problemas ambientais, e não a hegemônica e decisória.

Desta forma, o diálogo e a interdisciplinaridade entre os saberes é questão precípua à 
construção de uma consciência ecológica. Como nos assegura Pedro Jacobi (2010, p.191), 
a realidade atual 
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“exige uma reflexão cada vez menos linear, e isto se reproduz na interre-

lação dos saberes e das práticas coletivas que criam identidades e valores 

comuns e ações solidárias diante da reapropriação da natureza, numa 

perspectiva que privilegia o diálogo entre os saberes” .

É importante destacar que no âmbito escolar a educação ambiental poderá ser abor-
dada com os alunos por meio da apresentação e problematização dos inúmeros objetos 
cognoscíveis, ou seja, das diversas e diferentes linguagens, através das quais os homens re-
presentam e constroem o conhecimento da realidade. De tal modo, livros, jornais, quadros, 
gravuras, documentários e filmes que contemplem o binômio homem-natureza servirão 
de subsídio para a construção do conhecimento. Além disso, convém que as partes que 
compõem a relação pedagógica, a saber: educadores e educandos, estabeleçam uma relação 
empática com o objeto de conhecimento em questão, pois, “compreender inclui, necessa-
riamente, um processo de empatia, de identificação e de projeção. Sempre intersubjetiva, a 
compreensão pede abertura, simpatia e generosidade” (MORIN, 2005, p.95).

Por fim, no que tange às questões ambientais, acredita-se que o ambientalismo vem se 
configurando como novo lócus de manifestação política, caracterizado pelo diálogo e pela 
participação ativa. E mais, como uma possibilidade de se construir espaços plurais, em 
contrapartida aos séculos de interdições à manifestação política, como fora a escravidão, o 
analfabetismo e o pendor censitário da composição da comunidade política de nosso país. 
Por conseguinte, a abordagem ambiental em sala de aula sintoniza com o propósito de 
formar cidadãos conhecedores de seus direitos e deveres.

Núcleos de Ensino e Educação Ambiental
Elaborado e coordenado pela professora Dra. Analúcia Bueno Reis Giometti, com a 

contribuição nesta elaboração pelos bolsistas Ricardo Luis Mércuri, Leonardo Fernandes 
Henrique e Joaquim de Oliveira Neto, com o intuito de inserir a temática do aquecimento 
global em sala de aula de uma maneira diferenciada, o projeto “Meio Ambiente e Cidada-
nia: O que estamos fazendo com o nosso planeta?” foi aprovado e subsidiado pelo programa 
Núcleos de Ensino da Unesp de Franca.

 A redação original do projeto trazia um completo cronograma a ser desenvolvido no 
decorrer do ano letivo de 2009, na primeira série do ensino médio de uma escola da rede 
pública a ser escolhida. Propunha uma série de dinâmicas inovadoras (trabalhando desde 
elementos visuais e sonoros, até relatos históricos) para transformar a aula não apenas num 
simples momento de transmissão e aquisição de informações, mas sim, num ambiente 
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propício a uma construção ativa e crítica do conhecimento, tanto por parte dos alunos 
como por parte dos docentes, a fim de instilar um pensamento crítico acerca da complexa 
temática do aquecimento global.

Um fator externo, contudo, interferiu grandemente na aplicação do projeto e acabou 
por reduzir a quantidade de aulas disponíveis para a sua aplicação: a epidemia de gripe 
suína, que atingiu seu ápice no início do segundo semestre do ano de 2009, e acabou por 
alterar drasticamente o calendário de aulas das escolas da rede pública, interferindo inevi-
tavelmente no cronograma do projeto. Tal adversidade, todavia, foi contornada através da 
adaptação dos conteúdos e das dinâmicas ao novo calendário estipulado.

Aquecimento Global na Sala de Aula
Tendo sido aplicado num primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual de 1° Grau 

Ângelo Scarabucci, na cidade de Franca, interior de São Paulo, o projeto teve uma boa 
recepção tanto por parte da direção da escola, cuja coordenadora pedagógica, inclusive, 
fez questão de assistir algumas das aulas ministradas, quanto por parte dos alunos, que se 
mostraram muito participativos.

Em sala, através de aulas expositivas e da apresentação de documentários, os bolsistas 
apresentaram as duas principais correntes que dividem a opinião dos cientistas. Neste pri-
meiro estágio, os objetivos giraram em torno da fixação de alguns elementos necessários 
para a compreensão do fenômeno. O próximo passo consistiu em demonstrar a proximi-
dade da temática com o cotidiano dos alunos, e a importância em se pensar o tema. Por 
fim, a palavra foi dada aos alunos, através da organização de um debate no qual foi propos-
ta a divisão da sala em dois setores, nos quais cada aluno se posicionou de acordo com sua 
afinidade de pensamento, a fim de argumentar em prol de suas idéias, tomando por base 
os conhecimentos adquiridos, e por que não construídos, nas aulas anteriores.

As impressões finais obtidas após a aplicação do projeto foram altamente positivas. 
Muito embora, devido a fatores que fugiram à alçada dos bolsistas e da coordenadora, 
o cronograma do projeto tenha sido drasticamente modificado, alterando as dinâmicas 
inicialmente propostas, a execução do projeto foi um sucesso. A recepção dos alunos à 
maneira de trabalho apresentada foi a melhor possível, bem como a resposta às nossas 
propostas e expectativas (evidência de tal fato foi o bem sucedido debate final). Quanto à 
direção da escola, o saldo final também foi extremamente satisfatório, já que esta, inclusi-
ve, manifestou grande interesse na continuidade da aplicação do projeto no ano de 2010. 
Assim, frente a respostas tão positivas, fica a deixa para continuidade do projeto, desta vez, 
sem empecilhos. Assim, esperamos.
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Apresentação do Projeto: Meio Ambiente e 
Cidadania. Aquecimento Global: o que Estamos 
Fazendo com o Nosso Planeta?

Natureza do Projeto

- Ação didático-pedagógica de caráter interdisciplinar com vistas à produção de mate-
rial didático de apoio para o ensino de Geografia, mas que subsidiará conteúdos das áreas 
de  Biologia, Química e História. 

 Tipos de ações empregadas:

1. As intervenções didático-pedagógicas serão embasadas no livro de apoio intitulado: 
AQUECIMENTO GLOBAL: o que estamos fazendo com o nosso planeta?

2. O Projeto proposto apresenta um viés educacional ao desenvolver e aplicar os conte-
údos do livro de apoio que trabalha a interdisciplinaridade.

3. Procura despertar no aluno responsabilidade ambiental mostrando a correlação en-
tre suas intervenções humanas como agente transformador do ambiente, mas ao mesmo 
tempo, discute noções que mostrem que estas ações podem desencadear desequilíbrios nos 
ecossistemas. Para isto, desenvolve a capacidade do aluno de pesquisar e procurar soluções 
para situações-problemas. 

4. Despertar e estimular ações argumentativas nos alunos através de trabalhos em gru-
pos que debaterão os temas propostos. Estes debates procurarão estimular o olhar crítico 
do aluno quanto à preservação do Planeta.

5. Fornecer informações sobre o meio ambiente tendo em vista levantar discussões que 
despertem os alunos para a realidade do planeta. 

6. As ações pedagógicas irão envolver alunos de três classes da Primeira Série do En-
sino Médio da escola parceira.

Duração do Projeto: de _10___/_03___/_2009___ a _10___/_12___/_2009___

Objetivo do Projeto

Na história da humanidade os temas ambientais nunca foram tão debatidos. Os meios 
de comunicação da mídia têm possibilitado, em grau cada vez maior, a abertura de espaços 
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para falar sobre refugiados ambientais, aquecimento global, derretimento das calotas de 
gelo, efeito estufa, indústrias com selo verde – consumo sustentável, Protocolo de Kyoto, 
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas - IPCC dentre outros temas que 
envolvam a preocupação com o equilíbrio ambiental. Ao acompanharmos nos meios de 
comunicação em massa às notícias que envolvem mudanças ambientais e as catástrofes 
geradas por elas, nos damos conta que nunca na história da humanidade, foram presencia-
das transformações tão rápidas que geraram efeitos tão catastróficos como no século XXI.

Assim, o objetivo deste projeto foi o de utilizar uma pesquisa desenvolvida pela co-
ordenadora do projeto em parceria com aluno do curso de Relações Internacionais, que 
culminou na confecção de um livro de apoio pedagógico que servisse de ferramental para 
auxiliar os professores e alunos do Ensino Médio a entender o que está ocorrendo com 
nosso planeta.

O Projeto “Meio ambiente e cidadania. Aquecimento Global: o que estamos fazendo 
com o nosso planeta?” se propõem  a implementar um programa de educação ambiental 
voltado a despertar o interesse dos alunos em reconhecer os problemas ambientais como 
assunto de preocupação imediata e emergencial. Como salienta DAVID HUTCHISON 
“as escolas têm a obrigação especial de preparar os jovens para os desafios que enfrentarão 
quando adultos” (2000, p. 15).

Ao final deste projeto espera-se que os alunos sejam capazes de:

1. Trabalhar os principais conceitos sobre o tema proposto;

2. Construir e desenvolver ações que impactem menos o meio ambiente;

3. Aplicar conceitos relativos à preservação do planeta;

4. Descrever (identificar, distinguir, perceber) os problemas ambientais locais, regionais 
e globais;

5. Explicar e compreender (construir, interpretar e opinar) sobre as melhores formas de 
aproveitamento dos recursos naturais.

Desta maneira, busca-se através de uma experiência didática,  uma proposta alternativa 
que possibilite um outro olhar sobre, principalmente,  o ensino de Geografia e Biologia, 
tornando-o mais motivador e compatível com a realidade vivenciada pelos alunos. Este 
ferramental auxiliará a promoção de uma escola  apta a enfrentar os desafios sociais, eco-
nômicos, culturais e ambientais do mundo contemporâneo.
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Justificativa do Projeto

A Proposta Curricular do Estado de São Paulo, de 2008, para Geografia no Ensino 
Médio tem como  princípio central “a escola que aprende, o currículo como espaço de cul-
tura, as competências como eixo de aprendizagem e a articulação das competências para 
aprender e a contextualizar o mundo contemporâneo” (FINI, 2008, p. 11).

Com esta visão 

Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações repre-

sentados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-

-problemas. Ler implica também – além de empregar o raciocínio hipoté-

tico-dedutivo, que possibilita a compreensão de fenômenos – antecipar, de 

forma comprometida, a ação para intervir no fenômeno e resolver os pro-

blemas decorrentes dele. Escrever, por sua vez, significa dominar os muitos 

formatos que a solução do problema comporta (FINI, 2008, p. 20).

Pautando-se nesta visão educacional propõem-se trabalhar a Geografia através de uma 
visão dinâmica e preocupada com um mundo dominado pela globalização e pelas questões 
ambientais. Esta concepção prioriza os debates que possibilitem compreender as transfor-
mações impostas pelo meio técnico-científico-informacional que aceleraram os processos 
degenerativos dos ecossistemas. 

Para reverter este quadro desolador há uma crescente busca pela  Educação Ambiental 
que, ao se respaldar  nos avanços tecnológicos e científicos, procura detectar os problemas 
ambientais advindos do modelo de desenvolvimento atual, excludente e esgotante, o qual 
compromete os recursos naturais. Ao mesmo tempo, este modelo educacional aponta os ca-
minhos de reversão dos processos degenerativos quando trabalha noções de sustentabilida-
de ambiental com os alunos, procurando incutir noções de preservação do meio ambiente. 

 O atual  currículo da disciplina ao abrir espaço para trabalhos interdisciplinares de-
monstra a importância de se interagir com outras ciências, tendo em vista a ampliação da 
visão de mundo dos estudantes.

A proposta curricular de Geografia para a primeira série do Ensino Médio abre espaço 
para a aplicação do livro de apoio quando destaca, no quarto bimestre, o tema “Globaliza-
ção e urgência ambiental”. Neste momento trabalha com os seguintes conceitos: os biomas 
terrestres; a nova escala dos impactos ambientais e encerra com os tratados internacionais 
sobre o meio ambiente (São Paulo – Estado -  Secretaria da Educação, 2008, 51).
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Assim, o aluno desta série já está apto a discutir os conceitos trabalhados no livro de 
apoio, que envolvem: primeiro, o efeito estufa; segundo, a ação antrópica como desencade-
adora do aquecimento global; terceiro, a Revolução Industrial que provocou um profundo 
impacto no processo produtivo e mudou os rumos da história da humanidade; quarto, a 
busca pela cura da Terra destacando o papel da construção da consciência mundial para 
os problemas ambientais. Desta postura, resulta a Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD) e a Cúpula da Terra que ficaram mais 
conhecidas como a RIO-92. 

Da Carta da Terra, o documento oficial da RIO-92, surgiram três convenções: a pri-
meira, a Convenção sobre biodiversidade e a segunda, a Agenda 21, que criou uma agenda 
de ações que visa melhorar as condições ambientais, econômicas e sociais em favor de um 
desenvolvimento sustentável. O Projeto irá estimular os alunos a fazerem uma Agenda 21 
Local, visando aplica-lo na escola parceira.

A terceira convenção diz respeito à Convenção Quatro das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas, que também foi aceita por quase todos os países e tem como ob-
jetivo a estabilização da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera em níveis 
tais que evitem um descontrole do sistema climático da Terra. Foi desta convenção que 
surgiram as bases para o Protocolo de Kyoto. Será também tratado o assunto sobre os 
refugiados ambientais.

Da maneira como os conhecimentos serão transmitidos aos alunos, conscientizando-os 
para serem futuros agentes transformadores da sociedade, se constitui em uma das princi-
pais justificativas deste projeto. A proposta deste projeto de ensino vem de encontro com 
a proposta curricular pedagógica para o estado de São Paulo.
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Química 

Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas – 

Campus  de São José do Rio Preto

Resumo: O presente trabalho apresenta os resultados dos projetos desenvolvidos 
nos anos de 2008 e 2009, direcionado a promover mecanismos didático-
-pedagógicos para o ensino de química, aplicado a alunos desde o ciclo 
básico até o ensino médio de escolas públicas de São José do Rio Preto. 
Foi abordada a temática ambiental, fator que permitiu explorar a idéia 
da multidisciplinaridade da educação ambiental propiciando a poten-
cialização no aprendizado e no domínio da grade curricular. Os alunos 
que participaram do projeto foram inseridos à realidade do meio ao qual 
pertencem, porém, não mais como um mero espectador, mas sim sob a 
óptica de um formador de opinião. Além da conscientização para a causa 
ambiental, aos alunos foram apresentados os conceitos básicos de edu-
cação ambiental, aproveitando da entidade física escola como celeiro de 
cidadãos modelos. Um ponto de grande relevância do trabalho foi o de 
permitir ao aluno, o cultivo do pensamento crítico e com isso buscar fer-
ramentas para uma melhor qualidade de vida. Adicionalmente, promoveu 
a capacitação dos professores, auxiliados por seus alunos, para a criação de 
projetos de Educação Ambiental na comunidade em que estão inseridos. 

Palavras-chave: Educação ambiental, práticas didático-pedagógicas, ensino de ciência, 
ensino de química.

1.Introdução
Historicamente o ensino de ciências apresenta-se fundamentalmente associado ao en-

sino médio, ou as últimas séries do ensino fundamental. Porém, quanto ao aluno cursando 
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até o 5º ano, os trabalhos realizados apresentam, na sua maioria, o cunho pedagógico em 
que o contato com as ciências da vida são superficialmente abordadas. Dessa forma, o 
entendimento da ciência como um todo se torna um tanto privado a criança, tornando-a 
marginalizada em relação ao assunto.

Contudo, não há uma forma de ensinar e aprender ciência, e a limitação apenas ao mé-
todo científico não confere a aquisição maciça de conhecimento científico.  O ensino de 
ciências não deve mais ser visto como transmissão de conceitos, mas sim como construção 
de conhecimentos para que o processo ensino-aprendizagem tenha sentido e contextuali-
dade (COMPIANI, 2007).

O enfoque da educação, presente nas novas pedagogias, se propõe a entender os alunos 
não só como meros receptores de informações e conhecimento, como vêm sendo comum 
no ensino clássico, e sim como pessoas cuja formação vá mais além das disciplinas curri-
culares (CASTRO, 2000). Dentro desse contexto destaca-se a química que está presente 
em tudo, desde uma simples e muito usual reação de combustão à emissão de luz pelos 
fogos de artifício e até a comunicação bioluminescente entre os insetos. Estes fenômenos 
aparentemente bem diferentes, na realidade, utilizam as mesmas propriedades básicas da 
matéria como a espectroscopia, a estrutura atômica, etc (ARROIO, 2002). A química do 
cotidiano, assim como o conhecimento popular podem também, quando aliados à expe-
rimentação, constituir-se em instrumentos que em muito auxiliarão a compreensão de 
conceitos básicos da química ensinada em nível fundamental e médio. O potencial des-
sas ferramentas é aumentado quando em um contexto significativo para o aluno e esteja 
ajustado aos objetivos do ensino (MOREIRA, 1982). O ensino de Química deve ser um 
facilitador da leitura do mundo pois todos os materiais que nos cercam passaram ou pas-
sam por algum tipo de transformação, e por esta razão a Química deve ser ensinada para 
permitir ao cidadão uma melhor interação com o mundo (ARROIO, 2002). 

A química no contexto ambiental, assim como o conhecimento popular quando aliados 
à experimentação, apresenta-se como uma das ações possíveis para aqueles que acreditam 
e desejam disseminar idéias e ver, de fato, o pensamento crítico sendo estimulado em sala 
de aula. Portanto, com a química contextualizada é possível criar ferramentas de aprendi-
zagem valorizando a construção do conhecimento para o pensamento crítico.  O potencial 
dessas ferramentas é aumentado quando em um contexto significativo para o aluno e es-
teja ajustado aos objetivos do ensino (MOREIRA, 1982). 

Assim, a abordagem proposta em uma oficina temática de educação ambiental, aplica-
da ao aluno do ensino fundamental, permite a este o contato didático com um tema que 
está em evidência na mídia atual. Partindo da premissa de que, “o formador de opinião 
de amanhã é o jovem de hoje”, a exposição desse aluno a questões técnicas, abordadas de 
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maneira lógica e agradável podem apresentar resultados positivos. Desta forma, as práti-
cas realizadas com o objetivo de tornar a ciência concreta na realidade de uma criança a 
conduz num despertar para o plano científico. O lado questionador apresentado por uma 
criança deve ser cativado para que ela tenha condições de, desde a infância, buscar seus 
próprios argumentos estruturados em experiências por ela presenciadas. 

Fazendo uma abordagem a respeito do no desenvolvimento infantil, fontes especiali-
zadas nas áreas das relações entre pessoas e ambiente dissertam que a qualidade de vida 
da criança requer o entendimento ecológico de suas atitudes e a maximização das relações 
com o ambiente. Para que tal maximização aconteça, deve-se atentar para a escolha de 
ambientes que acrescentem para a formação da identidade pessoal, aptidões e competên-
cias individuais da criança (ELALI, 2003). Portanto, ações presenciadas por uma criança, 
indubitavelmente, farão parte em algum momento de componentes argumentativos para 
a justificação de sua identidade. O ambiente formador, freqüentado por uma criança deve 
fornecer subsídios para a sua formação a fim de que ela tenha condições de opinar a res-
peito de situações futuras.

Quanto ao ambiente escolar, é importante ressaltar que se trata de um espaço social 
onde o aluno dará seqüência ao seu processo de socialização. Na escola se faz, diz e valo-
riza questões que representam os fatores desejados e aprovados pela sociedade. Compor-
tamento ambientalmente correto deve ser aprendido e apreendido na prática, isto é, no 
dia a dia da vida escolar. Dessa maneira, a formação de cidadãos responsáveis é então fo-
mentada, projetando indivíduos verdadeiramente formadores de opinião, questionadores 
e argumentativos (LDB, 1996).

Abordando novamente a temática ambiental e a visão holística do mundo, abarcada 
pelos eixos tempo e espaço, a escola deverá oferecer meios efetivos para que cada aluno 
compreenda os fenômenos naturais. Aditivamente, aprenda que as ações humanas e suas 
conseqüências refletirão nele mesmo, na sua própria espécie e, não menos importante, 
nos outros seres vivos presentes no ambiente. É fundamental que cada aluno desenvolva 
as suas potencialidades e adote postura pessoal e comportamento construtivo perante a 
sociedade, cooperando para a construção da mesma como sendo socialmente justa, num 
ambiente saudável.

A estruturação teórica e prática do presente projeto foi mediada por estudos de temas 
fomentadores abordados por meio de palestras e oficinas temáticas em química e educação 
ambiental, bem como por experimentos demonstrativos ou em laboratório. 
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Objetivos Gerais
Implementar ações didático-pedagógicas para o ensino de química do Ensino Funda-

mental ao Ensino Médio,  com vistas à temática ambiental, propiciando o exercício de 
transversalidade da educação ambiental e a melhoria do domínio dos conteúdos curriculares.

Integrar o aluno à realidade do meio em que vive por meio do ensino dos conceitos 
básicos de educação ambiental, visto que a escola é o local apropriado para iniciar tais 
ensinamentos visando formar multiplicadores e conseqüentemente, cidadãos conscientes 
em busca de um pensamento crítico e na busca de estratégias para uma melhor qualidade 
de vida.

Capacitar os professores e alunos para a elaboração de projetos de Educação Ambiental 
em suas escolas em consonância com as reais condições do local de trabalho e da clientela 
e em concordância com as ferramentas empregadas para a sistematização da abordagem 
frente à questão ambiental.

Objetivos Específicos
1. Promover oficinas inseridas nos temas: meio ambiente, química e sociedade, química 

e cotidiano e tecnologia química com o objetivo de difundir o ensino da química para a 
comunidade extra e intra-ambiente escolar.

2. Formar multiplicadores (docentes e discentes) do conhecimento científico por meio 
de participações em oficinas. 

3. Promover palestras, para permitir a troca de informações entre saberes, do senso 
comum e científico, entre os participantes. 

4. Promover seminários abordando todas as atividades desenvolvidas durante a vigência 
do projeto. 

3.  Metodologia

3.1. Temas abordados

No presente trabalho, realizados com alunos do ciclo básico, fundamental e médio 
foram abordados temas relacionados à melhoria da qualidade de vida da população, entre 
outros:
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I. Lixo (redução, reutilização e reciclagem);

II. Lixo Hospitalar (destinação);

III. Água (consumo, desperdício, poluição);

IV. Florestas (porque preservá-las?);

V. Fogo (prevenção, efeitos negativos ao meio ambiente);

VI. Agrotóxicos (riscos para a saúde, danos ambientais);

VII. Respeito aos animais silvestres e domésticos;

VIII. Segurança no trânsito;

IX. Respeito ao próximo;

X. Noções de saúde (higiene, prevenção de doenças);

XI. Cidadania (direitos do cidadão)..

Os temas foram selecionados considerando o conteúdo pedagógico e o plano de traba-
lho do professor. Estes foram desenvolvidos por meio de palestras seguidas por dinâmicas 
de grupo. Na maioria das vezes as palestras eram ricas em apresentação de imagens, com 
a finalidade de estimular a participação dos alunos. Quanto à dinâmica, uma “brincadeira” 
tendo como tema a palestra anteriormente ministrada, permitiu que o público alvo apli-
casse os conceitos trabalhados. 

3.2.  Coleta de dados com alunos do ensino médio

Foram avaliados alunos do ensino médio de duas Escolas Públicas de São José do Rio 
Preto, perfazendo um universo amostral de 900 alunos.  Os dados foram obtidos das res-
postas aos questionários com argüição nos seguintes itens: onde a química está presente; 
se a química trouxe desenvolvimento para a humanidade; se a reciclagem solucionará o 
problema da poluição do planeta, entre outras. Para tanto, avaliou-se as respostas às se-
guintes questões:

1) Em sua opinião, onde a química está presente:
( ) nos produtos de higiene pessoal (sabonete, creme dental, xampu, etc.).
( ) nos alimentos (pão, margarina, biscoitos, fermento em pó, açúcar, etc.). 
( ) nos medicamentos (aspirina, sal de frutas, colírio, água boricada, etc.). 
( ) nos objetos (mesa, caneta, papel, roupas).
( ) nos produtos de limpeza (água sanitária, detergente, sabão em pedra, amaciante, 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

1066
C

ap
.5 • M

eio
 A

m
b

iente e E
d

ucação

cera, etc.).
( ) nos cosméticos (batom, creme facial, pó, talco, desodorante).
( ) nas pilhas e baterias (de rádio, carro, etc.).
( ) em lâmpadas.
( ) Na água: ( ) potável   ( ) dos rios   No ar: ( ) dos grandes centros   ( ) da zona rural. 

2) Em sua opinião, a química trouxe, no desenvolvimento da humanidade, aspectos:
( ) positivos    ( ) negativos    ( ) positivos e negativos. Cite exemplos.

3) Considerando-se o longo tempo de vida dos plásticos no ambiente e também a 
transmissão  de doenças como a hepatite, através de utensílios mal lavados, você pensa 
que os copos descartáveis devem ser utilizados: ( ) no ambiente doméstico   ( ) nos bares 
e restaurantes.

4) Em sua opinião a química está presente no meio ambiente:
( ) de   forma  natural   ( ) foi introduzida  pelo  homem  por  meio  da  síntese  de novos 

compostos ( ) pelos dois fatores.

5) A química é parte do meio ambiente e dos ecossistemas terrestres:
( ) desde a formação do nosso planeta   ( ) após o surgimento da espécie humana
( ) após a revolução industrial (crescente utilização de produtos industrializados).

6) Você acredita que a reciclagem solucionará o problema da poluição do planeta? 
( ) sim ( ) não.

7)  Em sua opinião, a reciclagem é  preventiva para os problemas sérios de poluição? 
( ) sim ( ) não. A reciclagem é um processo que gera resíduo? ( ) sim ( ) não.

8) Você gosta de estudar química? ( ) sim ( ) não.

9) Você pensa que a química ajuda a entender muitos fenômenos da natureza e do 
cotidiano? 

( ) sim ( ) não.

10) Você acha os conceitos de química muito abstratos, com muita matemática? 
( ) sim ( ) não.

11) Você vai precisar de química na sua profissão? 
( ) sim ( ) não. Em que área pretende trabalhar?

12) Você conhece alguém que trabalha com química? 
( ) sim ( ) não. Quem?
O que faz essa pessoa? 
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13) Na sua opinião o que o químico faz?
( ) atua no ensino   ( ) atua em laboratórios de análises químicas 
( ) atua na pesquisa de novas substâncias  
( ) atua em indústrias químicas, farmacêuticas e de alimentos   
( ) atua em órgãos governamentais de fiscalização, controle de aditivos químicos e po-

luentes.

14) Qual o grau de escolaridade de seus pais? 
Os dados obtidos foram tabulados para posterior análise. 

3.3. Aplicação de experimentos

Após a aplicação e avaliação do questionário, foi desenvolvida uma série de experi-
mentos, entre os propostos pelo material didático, “cadernos do aluno” (São Paulo, 2008) 
e outros propostos pela equipe. Estes experimentos foram aplicados algumas vezes na 
forma demonstrativa, realizados pelos estagiários e, outras vezes realizados pelos pró-
prios alunos.

4. Resultados e Discussão

4.1- Oficinas temáticas em educação ambiental

As palestras abordando os temas I, II, X e XI foram recebidas favoravelmente pela 
comunidade escolar. Durante a apresentação, as crianças mostraram-se atentas, e mais 
importante ainda, participaram ativamente. Foram usados quarenta minutos para a apre-
sentação e vinte minutos para perguntas. O público espectador, a princípio, mostrou-se 
tímido, porém, após algumas perguntas igualmente tímidas, discussões acaloradas quebra-
ram o silêncio provocado pela timidez. Portanto, o ponto chave objetivado foi atingido, as 
crianças, que compunham a platéia, mostraram uma argumentação simples, porém coe-
rente, apoiada pelas informações contidas no enredo da palestra e usaram de informações 
adquiridas em outros veículos de informação. 

O conceito dos “Três Rs” (Reduzir, Reutilizar e Reciclar),  apesar de lançado na pa-
lestra, mostrou-se incorporado ao vocabulário das crianças durante a dinâmica de grupo. 
A dinâmica realizada apresentava o contexto de separação dos resíduos domésticos em 
plástico, papel, vidro, metal e resíduos orgânicos (como cascas de frutas). A dinâmica pos-
sibilitou aos alunos aferirem conceitos sobre as possíveis confusões que alguns resíduos 
poderiam gerar, dentre elas a mais evidente foi a da embalagem “longa vida” que possui 
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papel, metal e plástico. Outro conceito trabalhado foi o da coleta seletiva, que para a po-
pulação, fica restrita apenas em separar resíduos orgânicos de inorgânicos, sendo esta uma 
nova tendência praticada por uma corrente dos educadores ambientais. 

A discussão dos temas III, VIII e X apresentou um cenário imprevisto. As informa-
ções fornecidas à platéia foram assimiladas com maior intensidade do que o esperado, 
percebendo-se que o senso crítico aflorou nas crianças. A palestra, semelhante a anterior, 
foi de quarenta minutos e vinte minutos de perguntas. A timidez, perante a complexida-
de e a delicadeza do tema proposto, não se manifestou. A sede por maiores informações 
fez com que, em uma das três escolas participantes do projeto, o tempo para perguntas 
fosse estendido por mais vinte minutos, totalizando quarenta minutos de perguntas e 
respostas, discussões e conclusões inimagináveis para um público de faixa etária média 
de oito anos. Quanto à dinâmica, as crianças aprenderam que água transparente não é, 
necessariamente, sinônima de água potável. A prática consistiu em expor os alunos em 
uma situação na qual a água potável e transparente perdia a sua potabilidade pela adição 
de uma substância incolor (vinagre) e, em outra fase do experimento, material particulado 
(terra vegetal).  

Para os outros temas, também houve intensa participação dos alunos na discussão foi 
semelhante às anteriormente citadas. Na oficina da “caixinha de solo” a simulação da ero-
são causada pelo escoamento da água pela superfície fomentou a discussão sobre a im-
portância da cobertura vegetal, na proteção do solo. Os alunos, nessa prática, traçaram 
paralelos entre as catástrofes envolvendo deslizamentos com áreas desprovidas de vege-
tação e a influência da agricultura no desmatamento e perda de hábitat e biomas inteiros. 
Obviamente que as discussões geradas pelas crianças, apresentava a ótica das mesmas, isto 
é, não ponderavam quanto a condição econômica, produção de alimentos e crescimento 
populacional. Tal fator permitiu a abordagem do tema “Desenvolvimento Sustentável” de 
forma superficial, porém, iniciada pelas crianças. 

Durante a atividade relacionada aos temas VII, IX, e XI, uma constatação intrigante 
foi a de que a maioria das crianças que participaram com o pronunciamento de idéias e 
opiniões ponderava de acordo com o posicionamento de seus pais. Quando eles estavam 
do lado do indivíduo favorecido, se mostravam oportunistas, isto é, prevalecendo da situ-
ação que presenciavam. Exemplo marcante foi o de que, em certo momento da prática, os 
alunos que participavam eram colocados em duas condições, uma sendo o carro da frente 
em um semáforo e outra sendo o carro de trás. Aquele que estava na frente, quando o 
semáforo abria, tinha o direito de demorar a sair, porém, quando ele estava atrás, se o da 
frente demorasse em sair, ele respondia de forma agressiva. 
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Ao final do projeto de educação para o ambiente, foi proporcionada à comunidade 
escolar uma compreensão fundamental dos problemas gerados pela presença humana 
no ambiente, sua responsabilidade e do seu papel crítico como cidadãos de um país e de 
um planeta.

4.2. Ensino Médio

Esta seção apresenta a análise de algumas respostas de um total de 14 questões re-
lacionadas com o conhecimento prévio de química do aluno. O enfoque principal com 
esta pesquisa foi a motivação dos alunos para o estudo de química, sendo esse um dos 
problemas de aprendizagem apontados pelos professores da disciplina. Na Figura 1, estão 
apresentados os percentuais referentes à primeira questão proposta aos alunos do ensino 
médio, considerando a soma de todos os alunos.

Verificou-se de um modo geral que os alunos não conseguiram reconhecer a química 
do dia-a-dia. Entretanto, quando perguntamos se a química é parte do meio ambiente e 
dos ecossistemas terrestres, o resultado foi unânime, pois 99% dos alunos responderam 
que sim. Em se tratando da presença da química no meio ambiente 10,8% acham que a 
química está presente de forma natural, 29,9% que foi introduzida pelo homem e 59,4% 
acreditam na presença natural e na interferência do homem.

Figura 1- Respostas da questão 1 do questionário proposto.

Quando pesquisados sobre a presença da química no meio ambiente, avaliou-se a visão 
da reciclagem como solução para os problemas ambientais ou apenas como uma medida 
preventiva, sendo os dados apresentadas nas Figuras 2 (a e b).
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Figura 2- (a) Reciclagem como solução aos problemas da poluição. 
(b) Reciclagem como prevenção ao agravamento da poluição. 

A partir dos dados e da interpretação dos dados das Figuras 1 e 2, constatou-se que o 
conhecimento da reciclagem oriundo e veiculado na sociedade quando relacionados aos 
conhecimentos escolares, não estão sendo adequadamente discutidos e estruturados. Os 
estudos das transformações químicas, os resíduos gerados e seus reflexos na qualidade de 
vida necessitam de tratamento mais elaborado nos livros didáticos para dar suporte peda-
gógico ao professor. 

Quando perguntados se gostam de estudar química, do total de alunos entrevistados, 
70,3% afirmaram que gostam de estudar química, observando como principal justifica-
tiva fornecida a possibilidade de entender as substâncias. Entretanto, os 29,7% restantes 
afirmam que a química possui uma quantidade excessiva de assuntos a serem estudados e 
memorizados, dificultando o aprendizado (Figura 3). Observa-se, aqui, uma prática peda-
gógica inadequada no ensino da química, que é uma ciência que requer muito raciocínio 
e compreensão, levando o aluno a desmotivação para o estudo associada à dificuldade em 
entender e assimilar os conteúdos da química. Quanto à análise da questão 12 os resulta-
dos mostraram que 59,4% dos alunos conhecem profissionais de química. Esse resultado 
indica que não há relação entre conhecer profissionais da química e motivação aos estudos 
de química, uma vez que dos que gostam de química 11% não conhecem outros profissio-
nais da química a não ser o seu professor.

Figura 3- (a) Resposta a questão 8 do questionário. (b) Resposta a questão 12 do questionário. 
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Após o levantamento do perfil do aluno iniciou-se uma intervenção didático- pedagó-
gica na realidade escolar por meio do desenvolvimento de atividades experimentais como 
uma ferramenta que tem se mostrado motivadora no aprendizado da química. Além de 
utilizar substâncias de uso cotidiano buscou o desenvolvimento de uma série de reações 
químicas para a explicação da fundamentação teórica e a contextualização com a temá-
tica ambiental.

Durante o desenvolvimento experimental o aluno era levado a fazer a correlação de 
cada etapa do experimento com o conteúdo programático apresentado e preencher o re-
latório para verificar o quanto o mesmo conseguiu transpor da realidade concreta para o 
abstrato. Os resultados observados foram positivos, pois a maioria dos alunos mostrou-se 
interessada e participativa nas atividades ministradas pela equipe. A percepção, por parte 
desses alunos, da importância do trabalho realizado e a demonstração de interesse pelas 
atividades atribui-se à possibilidade de aprimorarem seus conhecimentos. 

Conclusões
O ensino de ciências no Ensino Fundamental deve introduzir noções das várias ciências 

exatas, para tanto os professores devem ser capacitados nestas áreas a fim de responderem 
aos anseios de seus alunos com segurança e conhecimento mínimo das ciências da vida, 
e se isso for realizado de maneira contextualizada maiores as probabilidades dos alunos 
efetivamente compreenderem o meio que os cercam e agirem como transformadores da 
realidade em que vivem. Para tanto, as oficinas temáticas propostas e desenvolvidas neste 
trabalho, além de promover a discussão com os alunos dos temas abordados, configuram-
-se em atividades de capacitação para o professor, que não deve ser restringir a mero espec-
tador, mas em pesquisador nesta temática e propositor de novas práticas pedagógicas para 
dinamizar suas aulas, bem como, alcançar o objetivo de formar cidadãos críticos e atuantes 
na sociedade em que vivem, buscando a melhor qualidade de vida, em conformidade à sua 
faixa etária e na medida de suas capacidades.

Para o Ensino Médio, busca-se o resgate da prática de interdisciplinaridade, tão bem 
praticada pelos professores do ensino fundamental, apesar do pouco conhecimento espe-
cífico das ciências exatas, a proposição da efetiva aplicação do tema transversal Educação 
ambiental confronta a realidade do professor do Ensino Médio com a prática de inter-
disciplinaridade e revela ainda a falta de fundamentação teórica da disciplina do qual é 
titular. Especificamente, no caso da química, percebe-se que os professores, em sua maio-
ria, que por diversos motivos, restringem-se a ensinar seus alunos os conteúdos dos livros 
didáticos. A nova proposta curricular do Estado de São Paulo propõe o ensino de química 
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contextualizado com a realidade do mundo que nos cerca e com as tecnologias contem-
porâneas. Pesquisas realizadas com professores de química de São José do Rio Preto têm 
demonstrado que os professores apresentaram resistência à nova proposta pela ruptura da 
antiga prática pedagógica, giz e lousa, para uma nova prática pedagógica que busca maior 
interatividade professor-aluno; a contextualização, que impulsiona o professor a ir além 
da sua disciplina; o uso de várias mídias e a experimentação. Cursos de capacitação em 
química, para esse mesmo público, tem desmistificado o novo currículo oficial mostrando 
ao professor que sua aplicação é factível, porém requer do professor mais empenho em 
se aprimorar dos novos conhecimentos gerados, o resgate da fundamentação teórica da 
química e sua capacidade de síntese entre a fundamentação teórica e aplicação na aula 
contextualizada. Os experimentos realizados neste trabalho puderam mostrar ao professor 
como a nova proposta pode ser aplicada e ainda, resultou no aumento do interesse dos alu-
nos pela disciplina de química que muito tem a contribuir na sua formação como cidadão 
e futuro profissional.

Esse projeto ofereceu subsídios aos professores e dirigentes para atuarem de maneira 
a englobar toda a comunidade escolar e a região na qual se encontra inserida para, enfim, 
conhecer seu meio, avaliar e propor discussões sobre os problemas ambientais.
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Projeto Colóide: Educação Ambiental Tendo 

Como Eixo Principal o Recurso Natural Solo
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Resumo: O projeto de extensão universitária COLÓIDE, em atividade desde o 
ano de 2007, tem como objetivo trabalhar conceitos e conteúdos perti-
nentes à educação ambiental tendo como eixo principal o recurso natural 
solo. Para tanto, fez-se necessária a elaboração de materiais didáticos e a 
criação de alguns espaços específicos: maquete da Bacia Sedimentar do 
Paraná; maquetes representando áreas degradadas por erosão; perfis de 
solo feitos com caixas de leite; completo acervo de minerais e rochas; es-
paço “PEGAR PRA VER”, destinado aos deficientes visuais e o “NATU-
REZA EM ARTE”. Toda essa estrutura, montada junto ao Laboratório 
de Geologia, Geomorfologia e Pedologia da UNESP/Campus Experi-
mental de Ourinhos, subsidia discussões durante as visitas monitoradas e 
previamente agendadas por grupos organizados como deficientes físicos, 
terceira idade, Lar Santo Antônio (orfanato), alunos e professores, predo-
minantemente da rede pública de ensino e cursos técnicos. Além disso, a 
partir do ano de 2009, o projeto passou a fazer parte do Núcleo de En-
sino da UNESP/Ourinhos. Neste mesmo ano, o Núcleo propôs o Curso 
de Formação Continuada para Professores da Rede Pública Estadual de 
Ourinhos/SP, na oportunidade, foi oferecido o minicurso intitulado “O 
recurso natural solo: educação ambiental inclusiva na escola”.   

Palavras-chave: solos, educação ambiental, materiais didáticos, inclusão, formação de 
professores
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1. Introdução 
Entende-se que a educação ambiental deve capacitar o indivíduo à plena cidadania, 

“através da formação de uma base conceitual abrangente, técnica e culturalmente capaz 
de permitir a superação dos obstáculos à utilização sustentada do meio” (DIAS, 2004, p. 
99). Baseado nesse conceito, no ano de 2007 propôs-se o projeto de extensão universitária 
COLÓIDE, alusão feita às partículas coloidais do solo.

São partículas ativas, portanto, as mais importantes do ponto de vista das trocas quí-
micas, embora de menor dimensão. O paralelismo para com o projeto é feito no sentido 
de valorizar as iniciativas, por “menores” que pareçam ser, que visam trabalhar a educação 
como a alternativa mais viável para minimizar as desigualdades e propiciar a inclusão 
social. Sendo assim, a educação em solos passa a fazer parte do processo de produção do 
conhecimento geográfico, via educação ambiental.  

Este trabalho tem sido desenvolvido junto ao Laboratório de Geologia, Geomorfo-
logia e Pedologia do Campus Experimental de Ourinhos, historicamente com o auxílio 
da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). No ano de 2009, o referido projeto passou a 
fazer parte do Núcleo de Ensino desta Instituição, com o auxílio da Pró-Reitoria de 
Graduação (PROGRAD). O objetivo deste trabalho é manter um espaço permanente 
de diálogo acerca da problemática ambiental, procurando romper a dicotomia socieda-
de/natureza, presente em algumas abordagens. Durante as atividades do projeto, foram 
atendidas mais de 2.800 pessoas, das mais diversas faixas etárias, dentre elas: alunos e 
professores predominantemente da rede pública de ensino, grupos organizados como a 
Associação dos Deficientes Físicos de Ourinhos (AADF), Lar Santo Antônio (orfanato) 
e cursos técnicos.

Para tanto, foi necessário a elaboração de materiais didáticos que subsidiam discus-
sões pertinentes à problemática ambiental, em especial, quadros de degradação do recurso 
natural solo e exauribilidade dos recursos naturais como um todo. Mais especificamente 
junto ao Núcleo de Ensino, visa organizar e oferecer oficinas e cursos de capacitação para 
professores do ensino público, uma vez que é notória a lacuna desse conteúdo nos livros 
didáticos e, conseqüentemente, na formação dos professores de Geografia e dos alunos. 

2. Breve Contextualização do Ensino de Geografia 
no Brasil
A formação do sistema de ensino público no Brasil surge a partir da década de 1930, 

motivada pela industrialização emergente e pelo fortalecimento do Estado-nação. Efeti-
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vam-se ações governamentais com perspectiva de organizar, no nível nacional, a educação 
escolar (LIBÂNEO, 2003). Nesse período, a Geografia caracterizava-se por ser alheia à 
prática, baseando-se apenas nos fundamentos teóricos, contribuindo para o fortalecimen-
to da recente idéia de Estado-nação, com o objetivo de apagar as formas anteriores de 
organização espacial como, por exemplo, os feudos (OLIVEIRA et al., 2005).

Na década de 1970, de acordo com Reis (2008), tanto os livros quanto os manuais 
são considerados por pesquisadores da área como tradicionais e o ensino de Geografia 
fica reduzido a um vocabulário e a História, como um grande cemitério cheio de datas, 
vazias de significação. Para o referido autor, entre os anos de 1960 e 1970, “os professores 
tornaram-se repetidores dos conteúdos do livro didático sem considerar que a História e a 
Geografia fazem parte de um conjunto maior que são as Ciências Sociais e que o social é 
o movimento” (REIS, 2008, p. 164). Os livros didáticos tradicionais, no caso da Geografia, 
geralmente começavam pelo quadro físico, com conteúdos estanques, de forma a desconsi-
derara o processo de produção do espaço pela sociedade, reforçando a dicotomia homem/
natureza (REIS, 2008).

A partir de meados da década de 1970, surgiram os livros de Geografia 

que se autodefiniam como renovadores, resultado do trabalho de intelec-

tuais de esquerda. Apresentavam uma nova abordagem ao passo em que 

propunham o ensino crítico da Geografia mediante a análise da socieda-

de capitalista (REIS, 2008, p. 165).

Nos anos de 1980, houve um movimento de renovação curricular e do ensino de Ge-
ografia nas escolas, corrente de orientação trabalhista, cujos esforços estavam centrados 
supostamente na melhoria da qualidade do ensino, num processo de revisão dos conteúdos 
e da prática pedagógica. No Estado de São Paulo, essa revisão foi feita pela Coordenadoria 
de Estudos e Normas Pedagógicas (Cenp), que constitui uma equipe de autores, liderados 
por pesquisadores de universidades públicas, para realização da proposta curricular para 
todo o Estado. No caso da Geografia, foram convidados professores da USP, os quais 
se propunham a efetuar uma revisão metodológica com amadurecimento dos princípios 
fundadores da disciplina. A discussão dessa proposta “embora não tenha atingido a todos, 
promoveu uma ruptura no ensino tradicional da disciplina, apontando caminhos diferen-
tes de um ensino apenas transmitido pelo professor, descolado dos movimentos sociais e 
da realidade social do país” (PONTUSCHKA, 2007, p. 71). 

 Essa proposta buscava desenvolver nos alunos da disciplina de Geografia:
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[…] a capacidade de observar, analisar, interpretar e pensar criticamen-

te a realidade visando a sua transformação. A realidade era concebida 

como uma totalidade que deveria envolver a sociedade e natureza. À 

Geografia caberia a compreensão do espaço geográfico produzido pela 

sociedade, suas desigualdades e contradições, as relações de produção e a 

apropriação que a sociedade faz da natureza (SÃO PAULO citado por 

PONTUSCHKA, 2007, p.73).

Na década de 1990, ocorreram mudanças significativas no sistema educacional brasi-
leiro, decorrentes das discussões para a promulgação da LDB/96 e das propostas curricu-
lares dos Estados com a finalidade de gerar novos currículos, seriam estes os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN). A partir da discussão dessas propostas, o Ministério da 
Educação e Cultura (MEC) optou por adotar este documento como referência para todo 
o Brasil (PCN), caracterizando uma política educacional centralizadora, uma vez que os 
Estados da Federação não poderiam estabelecer os respectivos currículos, como o tinham 
feito até então. Essa medida visa, de acordo com o referido órgão, 

[…] a uma educação de qualidade que assegurasse às crianças e aos jo-

vens brasileiros, mesmo nos locais de infra-estrutura restrita e condições 

socioeconômicas desfavoráveis, o acesso aos conhecimentos socialmente 

elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania 

(PONTUSCHKA, 2007, p.74).

 Quanto ao ensino de Geografia, os PCNs propõem para o ensino fundamental, um 
trabalho pedagógico que busca “ampliar as capacidades dos alunos de observar, conhecer, 
explicar, comparar e representar as características do lugar em que vivem e de diferentes 
paisagens e espaços geográficos” (BRASIL, 1998). Porém, a imposição de um currículo 
único para todo o território nacional, nos moldes elaborados pelo MEC, traz alguns pro-
blemas quanto à abordagem geográfica, pois como aponta Poloni (1998, p. 102):

[…] os conteúdos de geografia de ensino fundamental arrolados nos 

PCNs propõem conhecer a organização do espaço geográfico e da natu-

reza; utilizar procedimentos da geografia para compreender o espaço, a 

paisagem, o território e o lugar; entender a linguagem cartográfica. So-
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bretudo, a imposição de um currículo único para todo o país não leva em 

consideração as especificidades locais, nas quais os educandos, os professo-

res e a escola estão submersos. Isso, sem dúvida, está negando, na raiz, a 

diversidade cultural e a complexidade do território brasileiro.

No ano de 2008, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implementou nas 
escolas públicas a nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo, a qual se baseia numa 
ação integradora e articulada por meio da adoção de apostilas. Essas apostilas deveriam ser 
complementares ao livro didático, o que não acontece necessariamente.

Desta forma, constata-se que o ensino de Geografia que é trabalhado nas escolas pas-
sou historicamente por diversas fases com características bastante peculiares: hora como 
ferramenta de legitimação do poder, hora como ciência com conteúdos fragmentados, 
hora relegado a segundo plano. Nesse sentido, infere-se que a educação em solos, área 
de interesse geográfico, igualmente sofreu reflexos. Justifica-se assim a importância dessa 
abordagem, uma vez que identifica-se a inexpressiva contemplação desse conteúdo nos 
livros didáticos e por entendê-lo como elemento integrador de discussão geográfica. 

2.1 Educação em solos no ensino de Geografia

O solo oferece à população tanto possibilidades de cultivo, origem da maior parte dos 
alimentos e matéria prima, como a base para estruturação de moradias, descarte de resídu-
os, além de servir como fonte de renda. Apesar de sua importância, contata-se que não só o 
solo mas os recursos naturais de maneira geral, encontram-se depauperados (ZANATA et 
al., 2010). Essa afirmação evidencia a relação intrínseca entre os aspectos físicos e sociais 
que permeiam esse assunto. Por este motivo, destaca-se a relevância da educação em solos 
uma vez que, apesar de ser um componente do meio ambiente, responsável por desempe-
nhar funções essenciais à manutenção da vida sobre a Terra, é assunto pouco expressivo 
junto às comunidades escolares, assim como pela comunidade de maneira geral (CIRINO 
et al., 2008). 

Apesar da inquestionável importância deste recurso natural, identifica-se a inexpres-
siva abordagem desse conteúdo no ensino fundamental e médio. O tema SOLOS ou 
PEDOLOGIA não encontra-se especificado nas propostas vigentes, seja nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais ou na Proposta Curricular do Estado de São Paulo. Como exem-
plo, pode-se citar a atual Proposta Curricular do Estado de São Paulo para a Geografia, 
na qual o conteúdo de solo encontra-se disperso em meio a outros assuntos que, embora 
pertinentes, não lhe dá o devido destaque e importância:
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-5ª série (Ensino Fundamental Ciclo II) - Terceiro Bimestre. Assunto: 

Os ciclos da natureza e sociedade. Temas: A história da Terra e os recursos 

minerais e/ou Natureza e sociedade na modelagem do relevo; 

-1ª série (Ensino Médio). Terceiro Bimestre. Assunto: Natureza e riscos 

ambientais assuntos. Temas: Agentes internos e externos. (SÃO PAULO, 

2008, p. 47 e 51).

É notória a dificuldade de trabalhar conteúdos como gênese, processos e fatores de 
formação do solo, composição física e química, classificação e as alterações que a ação 
antrópica promove no meio. Porém, negligenciar esse conteúdo é relegar a problemática 
ambiental a um segundo plano. Nessas condições, convém ao profissional de ensino 
fazer uso de recursos didáticos que ajudem a ilustrar tais conteúdos, nem sempre fáceis 
de serem apreendidos teoricamente. No que diz respeito à pedologia, uma das alterna-
tivas são os materiais didáticos, utilizados como recurso facilitador da relação ensino e 
aprendizagem.

Para ir ao encontro com a demanda, a primeira etapa do projeto COLÓIDE compre-
endeu a elaboração de materiais didáticos que visam subsidiar discussões pertinentes à 
exauribilidade dos recursos naturais, com destaque para os solos.

2.1.1 A utilização e confecção de materiais didáticos como subsídio à educação 
em solos

Entende-se por recurso didático tudo aquilo que facilite ou colabore com o processo 
de ensino e aprendizagem. Ao criar situações instigantes e desafiadoras, estimula o pensa-
mento cognitivo. Assim, o uso desses recursos, como subsídio ao ensino de solos, propicia 
a aproximação sujeito/objeto, de maneira prática e lúdica. Como apoio à teoria, o objeto de 
estudo ganha forma concreta e se aproxima da realidade do aluno. Essa é uma das funções 
dos materiais didáticos.

De acordo com Veiga (1991) foi na Escola Tecnicista, década de 1970, que se intensi-
ficou a utilização dos recursos didáticos durante as aulas. Essa prática levou à valorização 
de diferentes formas de ensinar, como artifícios no processo de ensino e aprendizagem. 
No entanto, o tecnicismo apoiava-se no uso da técnica como uma fórmula revolucionária 
e auto-suficiente de resolução das questões referentes ao ensino, tornando-se o centro das 
atenções e ocupando o lugar do processo pedagógico.  É certo que o tecnicismo forneceu 
bases para a elaboração de técnicas de ensino, mas é necessário utilizá-las a serviço do 
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professor e dos alunos, a serviço do processo de ensino e aprendizagem e não o contrário. 
Dessa forma, quando recursos didáticos são utilizados com a finalidade de subsidiar o pro-
cesso pedagógico, tornam-se apoio que facilitam a compreensão dos conteúdos teóricos e 
estimulam percepções sobre o objeto de estudo e sobre as relações onde está inserido.

O ensino de solos, como um processo pedagógico, utiliza-se de técnicas de ensino 
como uma ferramenta de representação do objeto de estudo e das relações sociais, econô-
micas e políticas que se estabelecem sobre ele. É nesse palco de transformações que estão 
inseridos fatores, processos e ações naturais e antrópicas.

Os fatores naturais de formação dos solos são: material de origem, relevo, clima, ação 
dos organismos e o tempo. Segundo Lima e Lima (2007, p. 01):

O solo é o sustentáculo da vida e todos os organismos terrestres dele depen-

dem direta ou indiretamente. É um corpo natural que demora para nas-

cer, não se reproduz e “morre” com facilidade. Para dar a necessária im-

portância ao solo e protegê-lo, é fundamental conhecer a maneira como se 

forma e quais os elementos da natureza que participam na sua formação.

Durante seu desenvolvimento, o solo sofre diversos processos: perda, adição, transfor-
mação e transporte de partículas, água e ar. Inserido nesse contexto, destaca-se o grande 
agente transformador, o Homem, que interfere nos processos naturais e modifica a paisa-
gem. Nesse sentido, o ensino de solos é indispensável para a compreensão das dinâmicas 
naturais e das intervenções antrópicas no meio ambiente, uma vez que mantêm relação 
direta com a manutenção dos recursos hídricos, os processos erosivos, o relevo, a ocupação 
humana, agricultura e pecuária, suporte para as edificações, movimentos de massa, entre 
outros elementos que devem ser trabalhados de forma integrada.

Desse modo, a primeira etapa do projeto COLÓIDE compreendeu a confecção de 
materiais didáticos para serem utilizados durante as atividades ao projeto, seja no Labora-
tório, nos eventos científicos, na comunidade ou nas escolas. Os materiais são confeccio-
nados a partir de recicláveis como garrafas PET, caixinhas de leite, potes plásticos, papel, 
tintas feitas a base de solos, dentre outros. Com esses materiais elabora-se mini-perfis de 
solo, jogo de damas, maquetes, cartazes, fantoches, macropedolitos e outros (Figura 1). 
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Figura 1. Perfis de solo feitos com caixa de leite, potes de vidro e garrafas pett

Os tipos de solos predominantes no município de Ourinhos são representados através 
dos mini-perfis confeccionados com caixinhas de leite (Figura 1); as cores são trabalhadas 
como um importante elemento na diferenciação dos tipos de solos e horizontes, sendo 
usadas na fabricação de tintas naturais e aquarelas; as maquetes ilustram a ocupação hu-
mana do meio e as conseqüências do uso consultivo do solo; os poemas e objetos do espaço 
“NATUREZA EM ARTE” (Figura 2) contemplam a exauribilidade dos recursos mine-
rais e a importância da reciclagem; os recursos didáticos adaptados são voltados para o 
público com deficiência visual “ESPAÇO PEGAR PRA VER” (Figura 3), valorizando as 
habilidades potencializadas de cada indivíduo, utilizando-as para estimular as percepções 
quanto às cores, os sons, texturas...

Figura 2. Natureza em arte: materiais 
do cotidiano feitos com recursos minerais

Figura 3. “Pegar pra ver”, destinado a deficientes visuais
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Nesse espaço de produção do conhecimento e de descobertas, os recursos didáticos 
cumprem o papel de subsidiar de maneira prática e lúdica o ensino de solos, mostrando 
suas funções, potencialidades e também suas fragilidades, para incentivar o pensamento 
crítico quanto à apropriação do solo. Através do contato direto com os materiais didáticos, 
interagindo com eles, os visitantes passam a entender melhor a sua função enquanto cida-
dãos, que tanto podem colaborar com a manutenção dos recursos naturais como também 
degradá-los. Sendo assim, espera-se despertar a importância da conservação do ambiente 
para a manutenção da vida na Terra.

3. O Colóide Vai à Escola 
O projeto COLÓIDE, nesses três anos de atividade, passou por várias reformulações, 

dentre elas, a proposta de levarmos o projeto às escolas. Essa iniciativa justifica-se pela 
procura aquém do esperado e do desejado por parte das escolas da rede pública de ensino. 
Uma das alegações dos professores são a dificuldade de transporte e o tempo disponível 
para atividades alternativas. Desta forma, com o objetivo de levar à escola questionamen-
tos acerca do ensino de solos e de alguns problemas ambientais, além de gerar maior pro-
ximidade entre a academia e a comunidade, o projeto COLÓIDE foi à Escola Estadual 
Esmeralda Soares Ferraz Ourinhos-SP, como parte da Geo-Feira, atividade de interven-
ção junto à disciplina de Estágio Supervisionado III realizado pelas alunas Camila Al 
Zaher, bolsista do projeto e Elisabete Farias, discentes do curso de Geografia da UNESP/
Ourinhos. Além disso, contou com a participação das demais as bolsistas do projeto.

Nesse evento o COLÓIDE recebeu aproximadamente 500 alunos (400 do Ensino 
Médio e 90 do Ensino Fundamental Ciclo II), como se pode observar na Figura 4. 

Figura 4. Bolsista do COLÓIDE VAI À ESCOLA em atividade com alunos da rede pública de ensino
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Em um stand montado para essa finalidade, as bolsistas explicavam e davam bases para 
o entendimento do conteúdo através da exposição dos materiais didáticos, dentre eles: 
Tinta de Solo e a Aquarela de Terra representando o espaço NATUREZA EM ARTE; 
o perfil de solo tátil para deficientes visuais como parte do espaço PEGAR PRA VER; 
perfis de solo reconstituídos em garrafas pett e com caixas de leite, amostras de rochas e 
solos (Figura 5).

Figura 5. Alunos da rede pública de ensino em atividade artística com tintas feita com solo. 
Ao fundo, perfis de solo em caixa de leite

Esses materiais fundamentaram conteúdos teóricos tais como: processos e fatores de 
formação do solo, propriedades físicas como cor, textura e estrutura, solo na paisagem, 
erosão rural e urbana e a apropriação desse recurso pelo homem. Dessa forma, avalia-se 
essa atividade como altamente produtiva.

4. Curso de Formação Continuada para Profesores 
da Rede Pública de Ensino
Com o propósito de contribuir para a atualização dos docentes do ensino fundamen-

tal e médio, nas áreas de História e Geografia, no ano de 2009, o Núcleo de Ensino 
da UNESP/Ourinhos, em parceria com a Diretoria Estadual de Ensino do Município 
(DEE), realizou o Curso de Formação Continuada para Professores da Rede Pública 
Estadual. Foram abordados diferentes temas da Geografia, tendo como base a Proposta 
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Curricular da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Inserido nesse contexto, o 
ensino de solos foi trabalhado no minicurso intitulado “O recurso natural solo: educação 
ambiental inclusiva na escola” (Figura 6). 

Figura 6. Primeira etapa do Curso de Formação Continuada para Professores da Rede Pública Estadual de Ensino

O curso de Geografia da UNESP/Ourinhos pressupõe a formação de profissionais nas 
áreas de Licenciatura e Bacharelado. Para conclusão da Licenciatura, os alunos realizam 
estágio de observação e regência, em especial, em escolas da rede pública de ensino. O 
acompanhamento do estágio constatou as dificuldades enfrentadas pelos professores dian-
te da implantação da política de inclusão. Ressalta-se que, embora necessária, a inclusão 
muitas vezes não se efetiva de modo a propiciar possibilidades múltiplas de aprendizagem.

A sociedade atual vive uma mudança significativa em relação ao tra-

tamento dado às pessoas com deficiência. Não é mais tolerada a idéia 

de isolamento ou exclusão das pessoas baseando-se na existência de uma 

deficiência. Busca-se hoje, o respeito a cada pessoa, independentemente 

de suas diferenças ou limitações.

A escola tem papel fundamental nessa mudança, pois deve ser o espaço de 

aprendizagem, mas também de convivência e experiência social. A escola 

pode, na sua essência, incluir as pessoas e trabalhar para que as diferenças 

sejam conhecidas e respeitadas. Essas questões são abordadas na legislação 

brasileira, que reforça a inclusão do estudante com deficiência em todos 

os níveis de ensino (SENA, 2009, p. 14).

Inserido nesse contexto, é notória a realidade, manifestada em dados estatístico, da 
eminência de uma política educacional verdadeiramente comprometida com a inclusão:
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Na educação especial, os dados do Censo Escolar registram em 1998, 

337.326 matrículas em 2006 esse número chegou a 700.624, expressando 

um crescimento de 107% nas matrículas. O número de alunos incluídos 

em classes comuns do ensino regular cresceu 640%, passando de 43.923 

alunos em 1998, para 325.316 em 2006 (BRASIL, 2007, p. 10).

Somadas a essas especificidades, comumente identifica-se as dificuldades ao abordar 
conceitos e conteúdos como gênese, processos e fatores de formação, classificação de so-
los e rochas e as alterações que a ação antrópica promove no meio. Para Castrogiovanni 
(2007), sendo o objeto da Geografia o espaço geográfico, a sua percepção por parte do es-
tudante, de maneira dinâmica, respeitando os conhecimentos prévios, pode proporcionar 
a compreensão das diferentes concepções de mundo e as transformações das sociedades. 
Sendo assim, convém ao professor utilizar metodologias e criar recursos didáticos que 
sejam mediadores eficazes no ensino desses conteúdos, que nem sempre são possíveis de 
serem apreendidos apenas a partir do plano abstrato ou conceitual.

Nesse sentido, a função dos materiais didáticos é permitir o contato direto com a reali-
dade rica em detalhes e informações, no sentido de trabalhar concretamente os conteúdos 
para que os resultados sejam maximizados. No caso do minicurso em questão, ao serem 
elaborados preferencialmente pelos interessados imediatos, devem ser pensados como 
potencializadores de capacidades e não nos comprometimentos decorrentes das diversas 
patologias. Por exemplo, o deficiente visual tem no olfato, audição e no tato os canais para 
interagir e “ver” o mundo. Sendo assim, trabalhar textura, estrutura, escala, matéria orgâni-
ca em diferentes estágios de decomposição, terra seca e molhada, ruídos abrasivos ou não, 
etc., surgem como eficientes recursos na relação “ensino para aprendizagem”, em especial, 
mas não exclusivamente, para a educação de pessoas com deficiência. 

Contextualizado dessa forma, entende-se que o solo pode ser um elemento integra-
dor e norteador das discussões no contexto da educação ambiental, entendida aqui como 
uma “dimensão dada ao conteúdo e a prática da educação, orientada para a resolução dos 
problemas concretos do meio ambiente por meio de enfoques multidisciplinares e de uma 
participação ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade” (DIAS, 1994, p. 26). 

4.1 Procedimentos metodológicos

O Curso de Formação Continuada teve como público alvo doze professores da rede 
pública de ensino, dos anos finais dos ensinos fundamental e médio, com formação nas 
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áreas de Geografia e História. A carga horária do evento foi de trinta e duas horas. O 
minicurso “O recurso natural solo: Educação ambiental inclusiva na escola” foi desenvol-
vido em oito horas, com duas etapas de quatro horas cada. Na primeira delas, foram feitas 
algumas considerações acerca da política pública de Educação inclusiva no Brasil e uma 
breve contextualização dos pressupostos teórico-metodológicos da Pedagogia histórico-
-crítica. Em parceria com profissionais da Associação de Assistência ao Deficiente Físico 
de Ourinhos (AADF), foram feitas atividades de sensibilização acerca do tema (Figura 
7). Com o objetivo de recriar o cotidiano de deficientes, os professores usaram cadeiras 
de rodas, foram amordaçados e usaram vendas nos olhos. Além disso, tiveram que realizar 
tarefas como ir ao banheiro comum, xerocar documentos, etc. Essa atividade foi funda-
mental para que os docentes pudessem se colocar no lugar do outro, e perceber o valor de 
auxiliar o aluno com deficiência na conquista da autonomia. 

Figura 7. Atividade de sensibilização: AADF, monitores e professores da rede pública de ensino

Num segundo momento, foram abordados conteúdos pertinentes à temática solo e am-
biente: gênese, processos e fatores de formação, principais propriedades físicas e químicas,  
classificação de solos e rochas, erosão, perda da fertilidade, etc. Munidos do referencial 
teórico, num processo de construção do conhecimento, o grupo foi orientado a elaborar 
materiais didáticos para serem usados em aulas práticas (Figura 8). 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

1088
C

ap
.5 • M

eio
 A

m
b

iente e E
d

ucação

Figura 8. Professores em atividade prática

Foram reconstituídos perfis de solo em tubos de ensaio e papel A4; tinta de solo; tra-
balhou-se com solos de diferentes texturas: arenosa e argilosa; simulou-se erosão hídrica 
em solo com e com cobertura vegetal; identificaram-se rochas sedimentares, magmáticas 
e metamórficas (Figura 9).  

Figura 9. Materiais didáticos produzidos pelos professores

5. Considerações Finais 
Especificamente no que diz respeito ao curso de formação continuada para os professo-

res, durante os minicursos, houve um esforço no sentido de manter um espaço de diálogo 
entre docentes da universidade e da rede pública, com o objetivo de promover uma leitura 
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integrada da paisagem, além da atualização de bases e conceitos. 

No minicurso “O recurso natural solo: educação ambiental inclusiva na escola”, o pro-
cesso de elaboração dos materiais didáticos foi ao encontro com os objetivos inicialmente 
propostos, dentre eles, romper com a dicotomia teoria/prática, que deve contribuir para 
tornar mais atraente e eficiente a educação em solos, inserido no contexto da educação 
ambiental. Além disso, inserir o assunto “inclusão” na dinâmica da sociedade e da natu-
reza, pilares que sustentam o saber geográfico, mostrou-se altamente pertinente para a 
proposta do trabalho, uma vez que a realidade dessa lacuna reflexiva ficou, desde o início, 
muito clara na fala dos professores e dos monitores que acompanharam as atividades.

A experiência da educação em solos, no contexto da educação inclusiva, permite afirmar 
que este recurso natural é, por excelência, material integrador, na medida em que faz parte 
do cotidiano da maioria das pessoas, é a principal fonte de alimentos e matérias primas, 
além de base para edificações e descarte de resíduos. Apesar dessa condição, o universo 
pedológico vem rebuscado de conceitos e conteúdos importantes, porém, difíceis de serem 
compreendidos teoricamente. Sendo assim, converter essa linguagem na forma de mate-
riais didáticos, certamente contribui para potencializar o ensino no sentido de criar uma 
relação de produção do conhecimento, comprometida verdadeiramente com a inclusão. 

Desta forma, acredita-se que o projeto de extensão universitária COLÓIDE cumpre 
o seu papel: o de aproximar a academia e a comunidade. Porém, entende-se que ainda há 
muito por fazer e essa é nossa principal motivação.
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Resumo: O projeto de pesquisa e extensão universitária “Trilhando pelos 
Solos” teve sua origem no ano de 2004, sob a coordenação do pro-
fessor Dr. João Osvaldo Rodrigues Nunes, sendo realizado atu-
almente nas dependências do Laboratório de Sedimentologia e 
Análise de Solos da FCT/ UNESP, e nas escolas da região do mu-
nicípio de Presidente Prudente-SP. O principal objetivo do projeto 
é integrar a comunidade estudantil dos ensinos fundamental I e II, 
médio, técnico e superior com a universidade, através do estudo da 
dinâmica de formação dos solos, bem como o seu uso e ocupação 
e a importância da conservação deste bem natural. Para melhor 
compreensão deste processo, vem sendo elaborados vários mate-
riais didáticos, tais como: maquetes, cartilhas, macropedolitos, kits, 
painéis e representação de depósitos tecnogênicos (solos alterados 
através da ação humana), com o propósito de transmitir os concei-
tos inerentes ao solo de maneira clara e didática. As visitas são mo-
nitoradas por alunos de graduação e de pós-graduação dos cursos 
de Geografia, Engenharia Ambiental, Química e Estatística, tota-
lizando nos últimos 3 anos (2007, 2008 e 2009) aproximadamente 
8724 alunos de 225 escolas. 

Palavras-chave: solos, ensino de solos, educação ambiental e escola. 
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1. Introdução
O projeto de pesquisa e extensão “Trilhando pelos Solos” busca transmitir a sociedade 

conhecimentos específico, bem como uma maior preocupação ambiental acerca da impor-
tância e preservação dos solos. 

O solo é um dos recursos naturais que serve de base para a vida humana, já que toda 
produção alimentar depende de seu uso. Desta forma, é de extrema relevância o ensino de 
solos como ferramenta na conscientização da importância deste bem natural.

O projeto desenvolve um caráter inovador à medida que, semeia na sociedade, conheci-
mento válido sobre a importância da preservação de recursos naturais indispensáveis para 
a vida humana.

Neste ponto, o ensino de solos vinculado a Educação Ambiental, se torna um ótimo 
instrumento de ajuda na preservação do ambiente no qual a sociedade reside.

2. O que é Solo?
Segundo Lepsch (2002), para se estudar solos, deve-se levar em consideração dois fa-

tores: considerando-o como parte natural da paisagem, preocupando-se com a sua origem, 
evolução e classificação, ou tomando o mesmo como um meio natural, onde o homem 
cultiva plantas.

De fato, esta distinção entre dois fatores, face necessária para contextualizar os concei-
tos de acordo com cada ciência. No primeiro caso, solo é caracterizado sob o ponto de vista 
da pedologia, onde pedon significa solo ou terra. Neste aspecto, a Pedologia se interessa em 
estudar as camadas mais profundas do solo, não só as superficiais. Considera o solo como 
uma rocha que desagregou mecanicamente e se decompôs quimicamente até formar um 
material solto, que serve como base para a sustentação das plantas.  

No segundo aspecto, sob o ponto de vista da Edafologia, edafos significa em grego terreno 
ou chão.  Preocupa-se em estudar o solo sob o aspecto da produção de plantas cultivadas, 
tentando resolver os problemas práticos da produção agrícola. Nesta ótica, o estudo dos solos 
esta vinculada as camadas mais superficiais, onde estão concentradas as raízes das plantas.

Embora ambas as ciências tenham o mesmo objeto de estudo e o foco seja diversifi-
cado, o edafólogo precisa dos conhecimentos do pedólogo para resolver problemas rela-
cionados com a produtividade dos solos. São os pedólogos que ajudam a compreender as 
causas das variações de produtividade das terras e determinam quais as melhores técnicas 
para a produtividade. Sendo assim, a partir deste pressuposto, fica claro inferir que os vá-
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rios ramos das ciências têm objetivos divergentes. Porém a pedologia destaca-se, por além 
de estudar teoricamente os solos, também considerar a importância social e econômica 
que o mesmo traz consigo. 

A partir desta contextualização, Lepsch (2002) conceitua solos como massa natural, 
que compõe a superfície terrestre, que suporta ou é capaz de suportar plantas, ou também 
como coleção de corpos naturais que contém matéria viva e é resultante da ação do clima 
e da biosfera sobre a rocha, cuja transformação em solo se realiza durante certo tempo e 
influenciada pelo tipo de relevo.

Segundo Freire (2006), solo é um corpo natural constituído por material mineral e 
por matéria orgânica, que apresenta horizontes desenvolvidos em consequência duma in-
teração particular dos fatores formadores do solo, que cobre, de forma mais ou menos 
contínua, a maior parte da superfície continental da Terra, que constitui um substrato 
natural dos ecossistemas terrestres e que é o meio natural de vida da maioria dos vegetais 
superiores especialmente das plantas cultivadas.

Já Luchese et al. (2002) afirma que solo é uma mistura de compostos minerais e or-
gânicos, formado pela ação de agentes físicos, químicos e biológicos inicialmente sobre a 
rocha primária. A ação desses agentes, forma nos solos, faixas horizontais denominadas 
horizontes, os quais lhe dão características próprias. 

Teixeira (2001), afirma que o solo é um produto do intemperismo, do remanejamento 
e da organização das camadas superiores da crosta terrestre, sob ação da atmosfera, da 
hidrosfera, da biosfera e das trocas de energia envolvidas. 

Para Cunha & Guerra (1996), o solo é formado por um conjunto de corpos naturais 
tridimensionais, resultante da ação integrada do clima e organismos sobre o material de 
origem, condicionado pelo relevo em diferentes períodos de tempo, apresentando carac-
terísticas que constituem a expressão dos processos e dos mecanismos dominantes na sua 
formação. 

É constituído por um conjunto de características peculiares internas e externas, com 
limites definidos de expressão. Seu limite superior é a superfície terrestre e seu limite 
inferior é aquele em que os processos pedogenéticos cessam ou quando o material ori-
ginário dos solos apresenta predominância das expressões dos efeitos do intemperismo 
geo-físico e químico. 

O solo também pode ser compreendido, como um material mineral e/ou orgânico 
inconsolidado, poroso, finamente granulado, com natureza e propriedades particulares, 
herdadas da interação de processos pedogenéticos com fatores ambientais envolvendo as 
variáveis: material de origem, clima, organismos vivos, relevo e tempo.
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3. Ações do Trilhando pelos Solos
O Laboratório de Sedimentologia e Análises de Solos da FCT-UNESP, Campus 

de Presidente Prudente-SP, recebe semanalmente escolas desde o ensino básico até o 
superior e técnico. Busca-se informar aos visitantes a gênese e formação dos solos, bem 
como sua dinâmica e importância da conservação deste recurso, adaptando a linguagem 
e a explicação sempre à realidade no qual os visitantes estão inseridos.  Como aponta Ab’ 
Saber (1991):

Enfim, Educação ambiental exige método, noção de escala; boa percep-

ção das relações entre tempo e conjunturas; conhecimentos sobre diferen-

tes realidades regionais. E, sobretudo, códigos de linguagem adaptados às 

faixas etárias do aluno. É um processo que, necessariamente, revitaliza a 

pesquisa de campo, por parte dos professores e dos alunos. Implica em um 

exercício permanente de interdisciplinaridade – a prévia da transdisci-

plinaridade. Faz balançar o gasto correto das velhas disciplinas, elimi-

nando teorizações elitistas e aperfeiçoando novas linhas teóricas, em bases 

mais sólidas e de entendimento mais amplo. (Ab´Saber, 1991)

Na Figura 1 observa-se parte da estrutura do Laboratório de Sedimentologia e Análises 
de Solos, que recebe semanalmente escolas vindas da região de Presidente Prudente-SP:

Figura 1. Laboratório de Sedimentologia e Análise de Solos da FCT-UNESP, local onde as visitas são recebidas.
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O projeto busca suprir uma lacuna deixada pelos livros didáticos no que se refere ao 
ensino de solos. Buscando uma relação com o concreto, os visitantes podem se aproximar 
de materiais didáticos (maquetes, cartilhas, macropedolítos, kits, rochas, painéis e repre-
sentação de depósitos tecnogênicos) que auxiliam na compreensão referente à formação 
de solos, bem como na sua preservação e importância para a sociedade.

Os monitores que recebem os visitantes procuram explicar, de acordo com os materiais 
que o laboratório dispõe os cinco fatores que influenciam a gênese dos solos. Esses fatores 
são: material de origem (rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas), clima, relevo, 
organismos (fauna e flora) e o tempo. Procura-se também mostrar através dos depósitos 
tecnogênicos à ação antrópica sobre os solos, explanando sobre as diferentes escalas de 
tempo (diferença entre tempo geológico e tempo histórico), e entre depósitos tecnogêni-
cos e solos. 

Um ponto que merece destaque é a importância da interdisciplinaridade que o labora-
tório propicia as suas pesquisas e também ao atendimento ao público. 

Atualmente, o laboratório conta com alunos dos cursos de Geografia (graduação e pós-
-graduação), Engenharia Ambiental, Química e Estatística (graduação). Busca-se traba-
lhar em conjunto nos projetos de pesquisas e extensão, sempre trocando informações em 
torno das questões relacionadas aos diferentes tipos de solos.

Um importante instrumento para a manutenção e desenvolvimento do projeto, vem 
sendo a realização de trabalhos de campo, que tem como intuito coletar macropedolitos 
e amostras de horizontes do solo (descrição e análise de perfis de solos e características 
morfológicas), para aumentar a diversidade dos diferentes tipos de solos que se encontram 
no projeto. 

Os trabalhos de campo auxiliam na elaboração de pesquisas que são desenvolvidas no 
laboratório na parte de extensão, já que propicia aos visitantes a oportunidade de observa-
rem as variedades de solos que não são encontrados na região de Presidente Prudente-SP. 

Estes trabalhos foram realizados no Estado de São Paulo, nos municípios de Eucli-
des da Cunha (2007), Marília (2007), Presidente Prudente (2005), Presidente Venceslau 
(2007), Botucatu (2008), Ilha comprida (2008) e Ubatuba (2009). 

Na Figura 2 observa-se a retirada de um macropedolito de origem granítica, durante o 
último trabalho de campo realizado em julho de 2009 na cidade de Ubatuba-SP:
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Figura 2: Retirada de um macropedolito durante trabalho de campo realizado em Ubatuba-SP (2009).

Para atender os visitantes e dar credibilidade as suas pesquisas, o projeto tem por base 
a revisão bibliográfica dos conceitos e classes de solos da EMBRAPA (Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária) e coleta de amostras de solos com base em metodologia espe-
cificada pela EMBRAPA (1999). Também a descrição e identificação das propriedades 
morfológicas do solo como: cor, textura, estrutura, porosidade, cerosidade, consistência, 
espessura e arranjamento dos horizontes em campo.

No laboratório são realizadas análises físicas dos solos, com o objetivo de identificar 
as características texturais, que encontram em cada horizonte de perfil de solo estudado.

Importante destacar, que no III Encontro do Núcleo de Ensino de Presidente Pruden-
te-SP, realizado no ano de 2009, cujo tema foi o tema do “A escola como Organização 
Aprendente”, o Projeto Trilhando Pelos Solos passou-se a ser também realizado nas esco-
las municipais e estaduais de Presidente Prudente-SP.

O objetivo principal tem sido de aproximar a universidade com setores da sociedade. O 
caráter social no qual o projeto está envolvido, nos fez pensar a importância de aproximar 
mais a universidade com as escolas. Esta última apresenta-se como a representação social 
bastante significativa, já que se incumbe de aproximar a população ao conhecimento. 
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De acordo com Escola Aprendente (2009) se define como:

[...] A escola que se pensa e que se avalia como organização aprendente, 

dentro do seu projeto educativo, é uma instituição que se caracteriza 

como emancipatória e se estabelece como um local onde se vivencia a 

cidadania dos que ali trabalham e dos que ali estudam, contextualizan-

do com a vida real. Essa instituição escolar tem que viver a cidadania, 

aceitando as diversidades, agindo com responsabilidade, usando o argu-

mento da palavra em diálogos esclarecedores para a tomada de decisões, 

tendo consciência do seu profissionalismo, com comprometimento  so-

cial. (retirada do sítio “Brasil Escola”- www.educador.brasilescola.com/

trabalho-docente/qualidade-aprendente).

Na Figura 3 verifica-se uma das etapas do projeto, durante visita a Escola Estadual 
Adolpho Arruda Mello, visita realizada em setembro de 2009. 

Figura 3. Visita realizada na Escola Estadual Adolpho Arruda Mello na cidade de Presidente Prudente-SP.

Em 2009, quatro escolas de Presidente Prudente-SP receberam o Projeto Trilhando 
Pelos Solos:

- 01 a 03/04/2009 - Escola Municipal João Sebastião Lisboa;

- 13/05/2009 – Escola Municipal de Ensino Infantil Rosana Negrão Freitas dos Santos; 

- 01 a 03/09/2009 – Escola Estadual  Adolpho Arruda Mello  



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

1098
C

ap
.5 • M

eio
 A

m
b

iente e E
d

ucação

- 06 a 08/10/2009- Escola Estadual Hugo Miele.

As visitas propiciaram ao projeto um maior contato com a realidade da escola. Esta re-
lação entre universidade e escola permitiu aos monitores do projeto conhecer os meandros 
do universo escolar e suas diferentes facetas. 

Assim é de grande importância o projeto “Trilhando pelos Solos” próximos as escolas, 
pois aprofunda a relação recíproca entre monitores e alunos, garantindo o processo de 
ensinar e aprender ao mesmo tempo. 

4. Conclusões 
O solo é a base para a vida, em que as diferentes sociedades sempre dependeram dele 

para sua sobrevivência. 

Quando pensamos em classificar os elementos da natureza cuja dependência é incon-
testável, logo vem à mente o ar que respiramos a água que bebemos os alimentos que inge-
rimos. Todavia, ao esquecermos o solo, cometemos uma injustiça e contradição ao mesmo 
tempo, pois é dele que retiramos nossa sobrevivência alimentar.

A partir deste discurso, pode-se perceber que a maior preocupação em relação a esse 
recurso natural, esta associado à questão agrícola.

Cada centímetro de solos existente no planeta é reflexo de milhões de anos de proces-
sos que fogem do controle humano. Todavia, no momento atual, todos esses processos 
fazem parte de uma dinâmica mais ampla que, relaciona a natureza e a sociedade. 

Os solos, assim como outros recursos naturais, são finitos e a preocupação para com o 
mesmo deve ser crescente, tendo em vista atuação antrópica de modo intensivo. 

Para permanecer fazendo uso deste recurso, é necessário que a sociedade tenha consci-
ência dos processos constituintes para a formação dos solos. Processos complexos que vão 
além da Geografia, pois outras ciências o conceituam e fazem uso de suas propriedades.

 Por isso, contextualizamos o Projeto Trilhando pelos Solos como inovador, sendo ca-
paz de suprir uma lacuna deixada no ensino de solos. A partir dele, surge uma alternativa 
oferecendo à sociedade o conhecimento até então pouco explorado sobre este recurso, 
principalmente nas escolas da região do município de Presidente Prudente-SP.

A proposta deste Projeto de Extensão é a de colaborar para o ensino e aprendizagem 
do conteúdo de solos através da estrutura temática nele desenvolvida. 

Para tanto, materiais didáticos são elaborados pelos estagiários do Laboratório de Se-
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dimentologia e Análise de Solos, compondo uma sequencia que parte desde a gênese de 
formação dos solos até sua consolidação em horizontes, bem como a dinâmica de utiliza-
ção e conservação.  

Isso proporciona aos usuários do Laboratório de Sedimentologia e Análise de Solos, 
onde o projeto é realizado, explorar os conceitos a partir da prática e afirmar a importância 
do solo não apenas como recurso agropecuário, mas como elemento passível de cuidados 
e precauções.

É na pratica do ensino de solos que pretendemos estimular comportamentos e ações 
que justifiquem a questão ambiental, pela dinâmica social à realidade nos quais os visitan-
tes do projeto estão inseridos, reforçando a ideia de que o solo é um recurso finito passível 
de cuidados específicos. 

O desenvolvimento dos conteúdos está relacionado a várias disciplinas tais como: car-
tografia, ciências biológicas e sociais, geomorfologia, geologia, pedologia, contextualizan-
do o projeto numa perspectiva global e integrada. 
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A Construção da Humanidade nos Homens: 

Limites e Possibilidades  do Trabalho Educativo 

Humanizador na Escola

Irineu Aliprando Tuim Viotto Filho, Rosiane de Fátima Ponce, Anderson 

de Oliveira Pelegrinni, Felipe Barros Nunes, Graziela Leite Bezerra, 

Márcio Luiz Braguin, Natalya Camargo de Souza, Rodrigo Lima Nunes, 

Tatiane da Silva Pires Félix, Thiago Henrique de Carvalho.

UNESP-Presidente Prudente – Departamento de Educação Física

Resumo: Neste texto, escrito coletivamente pelos membros do GEIPEEthc 
(Grupo de Estudos, Intervenção e Pesquisa em Educação Escolar e Te-
oria Histórico-Cultural), procura-se discutir as possibilidades e limites 
de um Projeto de Intervenção e Pesquisa1, que tem sido realizado numa 
E.E. Ensino Fundamental de Pres.Prudente/SP. O objetivo principal do 
Projeto é construir condições, a partir de atividades coletivas e lúdico-
-interativas, para a efetivação de relações sociais voltadas à humanização 
com finalidade de superar situações de violência na escola. Na consecu-
ção das atividades, procura-se, compreender a realidade dos estudantes 
na sua totalidade histórico-social e criar condições prático-teóricas, per-
meadas pelo diálogo e ações conscientes, para o resgate de valores como 
respeito, compromisso, solidariedade e reconhecimento do outro, enfati-
zando o trabalho educativo crítico, direto e intencional como importante 
caminho para a superação das dificuldades vividas na escola, sobretudo 
na relação aluno-aluno e professor-aluno.

Palavras-chave: Educação Escolar, Educação Física Escolar, Violência Escolar, Traba-
lho Educativo e Humanização.

Introdução
Este artigo foi construído coletivamente e é decorrente de um Projeto de Intervenção 

e Pesquisa desenvolvido pelo GEIPEEthc (Grupo de Estudos, Intervenção e Pesquisa em 
Educação Escolar e Teoria Histórico-Cultural)2 numa Escola Pública Estadual da cidade 
1  Projeto financiado pelo Programa Núcleo de ensino da PROGRAD-UNESP.

2    O GEIPEE-thc é um grupo de estudos,  intervenção e pesquisa em Educação Escolar que toma como referencial 

teórico-metodológico a Teoria Histórico-cultural e é comporto pelos autores deste artigo e Coordenado por Irineu Aliprando 

Tuim Viotto Filho, Professor Assistende Doutor do Departamento de Educação física da FCT-UNESP-Pres. Prudente.
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de Presidente Prudente/SP. O objetivo principal do Projeto é construir relações sociais 
diferenciadas no interior da escola, visando a humanização dos sujeitos e superação de 
situações de violência presentes no cotidiano escolar.

Este Projeto foi desenvolvido ao longo do ano letivo de 2009 e procurou apontar os 
limites e possibilidades no que se refere à construção de condições diferenciadas de hu-
manização na escola. Buscou analisar de forma realista, as condições histórico-sociais dos 
sujeitos participantes do Projeto, principalmente as relações sociais estabelecidas entre 
professor-aluno e aluno-aluno, identificando e discutindo as atitudes e manifestações de 
“violência” presentes nessas relações. Também foi objeto de análise, as situações educa-
cionais vividas por esses sujeitos, para, a partir dessa realidade, propor ações coletivas e 
lúdicas, tendo em vista a superação de dificuldades, conflitos e situações de violência en-
contradas no interior da escola.

O aporte teórico-metodológico fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos foi 
referenciado na Teoria Histórico-cultural e, respeitando esses pressupostos, foram criadas 
situações práticas, principalmente através do jogo e da brincadeira, mediadas pelo profes-
sor de Educação Física, para a transformação qualitativa da subjetividade humana, apon-
tando as possibilidades de humanização postas numa ação educativa de caráter crítico e 
transformador do cotidiano escolar.

Na construção dessas possibilidades, tendo como objetivo fundamental a construção da 
humanidade nos homens, pela via da educação escolar, considera-se a atuação do professor 
como imprescindível, pois ao desenvolver atividades coletivas e de caráter prático-teórico, 
sobretudo situações lúdico-educativas, esse sujeito tem condições de proporcionar situa-
ções concretas de interação humana, socialização de conhecimentos e experiências e, nesse 
processo, possibilitar a construção de pensamentos, sentimentos e valores essenciais à boa 
convivência e desenvolvimento humano na escola.

Procurou-se valorizar o processo de construção de relações sociais significativas enfa-
tizando o respeito e a valorização do diálogo, sobretudo nos momentos de resolução de 
conflitos, de forma a reconhecer que muitas vezes, os atos violentos praticados pelos su-
jeitos na escola, são decorrentes de dificuldades e/ou conflitos que acontecem como forma 
de reação e repúdio à um Sistema Educacional que se apresenta opressor e oferece poucas 
e limitadas condições para a humanização dos sujeitos. 

Levanta-se a hipótese que as manifestações de violência cometidas pelos sujeitos na 
escola emergem, na maioria das vezes, como uma forma desses sujeitos “pedirem socorro” 
diante da opressão presente na escola, com objetivo de repudiarem e denunciarem, uma 
sociedade que se apresenta violenta e excludente, a qual se reproduz nas relações escolares.
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Ao se pensar nas possibilidades de construção de relações sociais humanizadoras na 
escola, procura-se engendrar ações de forma a valorizar o espaço escolar como um local 
privilegiado para a efetivação de um trabalho educativo emancipador, como espaço dife-
renciado de formação da humanidade nos homens, sobretudo porque é na escola que se 
encontram as possibilidades de apropriação de conteúdos fundamentais como a ciência, a 
filosofia, a ética, a política, as artes, a cultura corporal, e nela os jogos e brincadeiras, dentre 
outras objetivações, essenciais ao desenvolvimento pleno dos seres humanos. 

É nessa direção, portanto, que se edificou o Projeto ora apresentado, o qual enfatiza 
o processo de construção humana pela via do trabalho, da ação coletiva, com objetivo de 
conduzir os indivíduos ao desenvolvimento pleno de suas funções psicológicas eminen-
temente humanas e consideradas superiores, como afirma Vigotski (2001), para que os 
mesmos tenham condições de compreender sua história e sua realidade, podendo assim 
atuar como protagonistas no enredo de suas vidas.

É evidente que um Projeto de Intervenção apresenta-se como possibilidade na escola, e 
não tem a pretensão de realizar, por si só, a necessária transformação qualitativa tanto nos 
alunos, quanto da própria estrutura e relações escolares vigentes. No entanto, é importante 
afirmar que essa possibilidade de transformação existe, desde que criadas as condições 
objetivas, reais e concretas para a efetivação desse processo. Mais uma vez afirma-se, a es-
cola é espaço essencial e os professores sujeitos imprescindíveis nesse processo, sobretudo 
quando se pensa no compromisso para com o dever-ser dos seres humanos, da escola e da 
própria sociedade como afirma Oliveira (1996).

Nessa direção, portanto, o professor comprometido com as reais necessidades de trans-
formação humana e social na escola, deve realizar escolhas valorativas essenciais, não de 
forma idealista e sonhadora, mas sim engendrar esforços coletivos para concretizar mu-
danças na prática e, nesse sentido, assumir seu compromisso com um dever-ser necessário 
e possível na escola, de forma a possibilitar o processo de humanização dos homens pela 
via de um trabalho educativo crítico e emancipador (OLIVEIRA, 1996; SAVIANI, 2000; 
TONET, 2007).

É, portanto, na direção desse dever-ser possível e necessário que este Projeto tem pro-
curado realizar atividades que valorizam o encontro com o outro, a interação no grupo, 
o enfrentamento das dificuldades e a busca de soluções a partir de uma prática crítica, 
constituida como práxis, uma atividade contextualizada, democraticamente discutida e 
vivenciada nas aulas de Educação Física Escolar. 

Imbuído dessa tarefa e tomado pelo compromisso com a história e com a transforma-
ção das relações humanas e sociais, o professor, em conjunto com os demais sujeitos da 
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educação e da escola, (pais, familiares, alunos e outros membros da sociedade civil) poderá 
trabalhar de forma crítica e democrática, reconhecendo a escola numa perspectiva de co-
munidade, como afirma Viotto Filho (2005) e, nesse sentido, edificar atividades de caráter 
emancipador, as quais podem se iniciar na escola, mas devem extrapolar seus limites e se 
ampliar também para toda a sociedade, conforme afirma Tonet (2007).

Na realização de um trabalho de caráter emancipador na escola, como se propõe nesse 
Projeto, compreende-se que é no processo de produção, na ação e produção da vida que 
os homens aprendem a produzir-se a si mesmos e se tornarem humanos humanizados, 
pois, para Saviani (2001), encontra-se aí a origem da educação na vida dos seres humanos, 
considerando que a existência humana, pode e deve ser construída, não de forma exclusiva, 
mas de forma significativa, também no interior da escola.

Reconhece-se, portanto, que na escola, consideradas as suas contradições e múltiplas 
determinações, assim como seus limites e possibilidades, é possível construir condições 
imprescindíveis, ainda que limitadas, para o processo de desenvolvimento dos seres hu-
manos na direção da sua emancipação e liberdade, uma vez que os homens “não tendo 
sua existência garantida pela natureza (...) precisam aprender a produzi-la” como afirma 
Saviani (2000), e a escola reconhecida numa perspectiva crítica e dialética como uma co-
munidade (Viotto Filho, 2008), pode se constituir num espaço importante de construção 
da humanidade nos homens.

Enfim, defende-se a escola como o lugar de construção e efetivação da práxis, como 
afirma Vázquez (1968), considerando que é no trabalho vital, na atividade coletiva e na 
consolidação de um processo grupal, que a educação escolar pode oferecer as condições 
necessárias à humanização de cada sujeito humano. Nessa direção, a escola, como afirma 
Suchodolski (1974), pode tornar-se um instrumento moral e intelectual essencial na cons-
trução de uma nova sociedade, de uma sociedade sem classes, uma sociedade em que a 
emancipação humana seja real, concreta e não mero desejo idealista.

No entanto é importante encarar a realidade de forma realista e entender que a educa-
ção escolar, sob a lógica da sociedade capitalista, não tem possibilidades de se configurar 
como revolucionária, uma vez que não cabe a ela – exclusivamente – o papel da transfor-
mação social. Decorrente dessa impossibilidade, afirma Tonet (2007), salienta-se a impor-
tância de se construir atividades educativas de caráter emancipador na escola, apesar de 
não ser possível nesse momento histórico a construção de um Sistema Educacional e de 
uma educação emancipadora na sua totalidade (TONET, 2007).

Portanto, a construção de atividades educativas emancipadoras na escola, engendradas 
pela ação do professor, deve pautar-se por aquilo que lhe é específico no processo, qual seja, 
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a socialização do saber, a construção de relações sociais éticas e universais, a valorização da 
expressão e da liberdade humana, dentre outras atividades humanizadoras, criando assim 
as condições objetivas para a efetivação de transformações significativas na subjetividade 
dos sujeitos e na objetividade das relações sociais na própria escola.

Quando se defende a relevância de atividades educativas de caráter emancipador, pen-
sa-se em ações específicas e essenciais engendradas pelos professores, mesmo sabendo que 
a “educação sempre será hegemonizada pelas classes dominantes”, como afirma Tonet 
(2007, p.18). No entanto, também afirma o autor, existem contradições no interior da so-
ciedade e da escola que proporcionam espaços contra-hegemônicos, espaços de liberdade 
e emancipação, os quais devem ser conhecidos e explorados, tendo claro que “a educação 
não é o carro chefe da revolução (…) [ela] pode contribuir, mas não encabeçar o processo 
de revolução social” (TONET, 2007, p.19).

Consciente desses limites e acreditando nas possibilidades de transformação do tra-
balho educativo crítico, o GEIPEE-thc procurou desenvolver atividades emancipadoras, 
e nessa direção, empenhou-se em construir, juntamente com alunos e professores, novas 
relações sociais, consideradas humanizadoras, no interior da escola.

O Desenvolvimento do Projeto na Escola:
Após um período de visitas e apresentação aos alunos em sala de aula, acompanhamento 

das atividades nos intervalos e reuniões com os professores nos momentos de HTPC, no 
intuito de partilhar, refletir e organizar a execução do Projeto de Intervenção e Pesquisa, 
foi iniciado pelos membros do GEIPEE-thc, o processo de observação sistemática, o qual 
se efetivou tanto nas salas de aula, quanto na quadra e outros espaços educativos da escola. 

Cabe destacar que em nenhum momento houve resistência por parte do corpo docen-
te, coordenação e direção da escola no que se refere à realização do trabalho, pois, como 
citado na introdução, o GEIPEE-thc vem estabelecendo uma relação de parceria com 
a escola há algum tempo, buscando não apenas desenvolver trabalhos de pesquisa, mas, 
principalmente, contribuir para o processo de transformação do cotidiano escolar, objeti-
vando a superação das dificuldades encontradas e a construção, com o coletivo da escola, 
de uma educação verdadeiramente humanizadora.

No que se refere às observações, os dados referentes às aulas objeto de observação, fo-
ram registrados em caderno de campo. Realizou-se 13 (treze) momentos de observações 
sistemáticas, com objetivo de identificar as atividades desenvolvidas nas aulas e seus des-
dobramentos no processo de desenvolvimento das relações sociais e no desenvolvimento 
dos próprios alunos no que se refere à sua maneira de se relacionar com seus pares e pro-
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fessores, sobretudo nas situações e no enfrentamento de conflitos e dificuldades próprias 
do cotidiano escolar.

A Identificação dos Limites...
A análise dos dados das observações possibilitou a busca de elementos para uma re-

flexão crítica acerca do trabalho pedagógico desenvolvido nas aulas de forma geral e nas 
aulas de Educação Física em específico, e possibilitou ainda, subsídios para a elaboração 
do Programa de Atividades, desenvolvido junto às séries que participaram do processo de 
intervenção.

Ao longo do processo de observação, o olhar esteve voltado para identificar as ativida-
des desenvolvidas pelos professores no decorrer das aulas, bem como identificar a relação 
estabelecida entre professor-aluno e aluno-aluno, e principalmente, nas ações e atitudes 
do professor quando da proposição de atividades pedagógicas e na resolução de situações 
de conflito e/ou dificuldades encontradas nas relações sociais em sala de aula, na quadra e 
em outros espaços educativos da escola.

Dentre os diversos elementos que foram observados, os que mais se destacaram foram 
àqueles referentes à postura autoritária de alguns professores na sua relação com os alunos. 
Em diversos momentos esses professores fizeram uso de tons agressivos, de frases impe-
rativas e autoritárias, como por exemplo “já falei que sou eu quem manda aqui” ou “cale 
já esta boca”, dentre outras. Muitas vezes as falas vinham acompanhadas de ameaças e 
coerções e as mais frequentes relacionavam-se a retirar os alunos “indisciplinados” ou que 
manifestavam atitude de “violência” da aula, à título de punição ao sujeito.

Noutros momentos as ameaças feitas por alguns professores nas aulas de Educação 
Física se consumavam, e alunos eram excluídos da atividade, devendo permanecer nas ar-
quibancadas e distantes do seu grupo. Este caráter punitivo e excludente da ação docente, 
em alguns momentos, ainda foi reforçado por situações de humilhação verbal e física. Foi 
observado que determinado professor de Educação Física pegou um aluno pela orelha e o 
levou até a arquibancada, alegando que o mesmo incomodava a organização da sua aula.

Numa outra situação observada, a exclusão da aula foi reforçada pelo isolamento total 
do aluno “indisciplinado” e “mal educado”, segundo a definição do professor da turma. O 
aluno foi puxado pelo braço e obrigado a sentar-se na arquibancada da quadra. Em outra 
situação, a atitude autoritária do professor ganhou conotação de estigmatização e humi-
lhação quando disse em voz alta para a turma, que “eram sempre os mesmos” e que aquele 
aluno, objeto da repreensão “não tinha mais jeito”, e que o aluno deveria “agir como gente 
e não como bicho”.
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Outro elemento que apareceu nas observações foi uma postura de segregação quando 
se realiza a divisão da turma por gênero. Tal atitude não permaneceu restrita apenas a fila 
no caminho da sala de aula para a quadra, mas também, em alguns momentos, nas ati-
vidades desenvolvidas na própria quadra esportiva, quando os meninos realizavam certas 
atividades, como futebol, e as meninas pulavam corda. 

Também situações de controle repressivo do corpo e do comportamento dos alunos 
foram identificadas, sobretudo quando não se permitia que os alunos se comunicassem ou 
se movimentassem livremente durante a caminhada da sala de aula, até o local onde seria 
desenvolvida a atividade extra-classe, os quais deveriam, por ordem de determinado pro-
fessor, permanecer com os braços voltados para trás do corpo e andar em fila até chegarem 
ao local da atividade, a quadra esportiva ou o páteo da escola.

Na quadra esportiva, as aulas começavam sempre com atividades de cunho militarista 
e tecnicista, ranços de um período no qual a Educação Física Escolar assumiu reconhe-
cidamente o conservador papel de manutenção do status quo de uma sociedade rígida e 
autoritária (BETTI, 1991; CASTELLANI, 1988). O tecnicismo na Educação Física Es-
colar não se apresenta apenas em atividades de preparação tipicamente física, se apresenta 
também quando as atividades desenvolvidas apresentam forte cunho elitista, valorizando 
a competição e restringindo aos mais fortes e habilidosos a participação em determinadas 
atividades (BETTI, 1991; CASTELLANI, 1988) e, de certa forma, segregando aqueles 
que não atendem os requisitos físicos para realizar a atividade.

Todavia, é importante salientar, que elementos progressistas também puderam ser per-
cebidos na prática docente observada. Um dos professores observados colocou no início 
de uma determinada aula uma atividade considerada de princípios democráticos, quando 
apresentou propostas de atividades a serem desenvolvidas e os estudantes tiveram a possi-
bilidade de escolher a atividade daquela aula.

Outro importante elemento progressista observado, foi que determinado professor de 
Educação Física, não fez uso frequente de atividades competitivas, e quando uma deter-
minada atividade poderia provocar rivalidade na turma, o mesmo logo tratava de salientar 
que o objetivo era realizar a atividade corretamente, se divertir e brincar com os amigos e 
não competir o tempo todo. Embora a proposta fosse interessante, esse professor tentou 
realizar alguns esclarecimentos a turma e, na maioria das vezes, tais atividades fugiam ao 
seu controle e precisavam ser interrompidas, ou em casos extremos, alguns alunos acaba-
vam sendo excluídos da atividade.

No decorrer da última observação, determinado professor fez uma afirmativa que trou-
xe elementos significativos para nossa reflexão sobre a prática docente na Educação Física 
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Escolar, objeto principal desta investigação. A rígida afirmação do professor “as crianças 
são terríveis e só funcionam na base da ameaça”, destaca o caráter coercitivo de sua con-
cepção e identifica-se que tal afirmativa apresenta-se carregada de elementos do senso co-
mum, desprovida de fundamentação cientifica e destituída de uma reflexão filosófica sobre 
a criança e seu desenvolvimento na educação escolar, conhecimentos que deveriam ser a 
base para a construção de uma prática pedagógica efetivamente humanizadora na escola.

Diante dessa situação identificada nas observações, questiona-se o papel da escola no 
processo de humanização; questiona-se a função social do professor e o seu papel na 
construção da humanidade nos homens e outra questão importante emerge diante dessa 
situação, qual seja, como os alunos compreender a escola como uma instituição social de 
desenvolvimento e humanização, se muitas vezes, no seu próprio interior, constata-se a 
reprodução da violência posta na sociedade capitalista, bem como presente no próprio 
sistema educacional e, infelizmente, na própria prática pedagógica de alguns professores.

Na verdade, ao se analisar criticamente a realidade da maioria dos professores na es-
cola, há que se reconhecer, que diante da situação caótica que se encontra a educação, a 
escola, o ensino e as práticas pedagógicas, esses sujeitos tornam-se vítimas de um Sistema 
Educacional que não os valoriza, submetendo-os a condições bastante precárias tanto de 
formação quando de atuação profissional.

Isso implica esclarecer que não se realiza nenhuma crítica ao professor individualmen-
te, mas sim ao Sistema Educacional que pouco proporciona a esses sujeitos, condições 
adequadas de formação e de trabalho, aumentando assim as possibilidades de permanên-
cia desses sujeitos no âmbito restrito da alienação própria do senso comum, tornando-os 
meros objetos e não sujeitos do conhecimento no interior da escola.

No entanto, e apesar de, em diversos da observação os professores reproduzirem práti-
cas de caráter alienado e alienante, observa-se também atividades em que esses professores 
realizavam a devida crítica às situações de exclusão postas na sociedade, e enfatizavam a 
importância do brincar com o outro, do jogar coletivamente, não permitindo situações de 
ofensas, palavrões e desrespeito ao outro, apontando assim contradições importantes nas 
relações sociais escolares, as quais precisam ser efetivamente identificadas, compreendidas 
e discutidas no interior da própria escola.

Enfim, identifica-se que os professores observados, mesmo agindo de forma reprodu-
tivista e alienada na maioria das vezes, em alguns momentos de sua prática pedagógica, 
apresentavam elementos progressistas e uma atuação considerada humanizadora. Tais si-
tuações denotam elementos próprios da contradição, próprios do movimento dialético da 
realidade multideterminada da escola na sociedade contemporânea. 
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Diante destas situações, identificadas na prática dos professores e no movimento da 
própria escola, acredita-se que sempre haverá possibilidades de transformação, desde que 
os sujeitos da escola, sejam eles professores, diretores, coordenadores, alunos, pais ou fami-
liares, tenham condições de superar a alienação imposta pela sociedade de classes e para 
isso, o movimento coletivo desses atores da educação se faz necessário. 

Valorizando e Construindo Possibilidades...
Acreditando na possibilidade de transformação da escola e da prática pedagógica dos 

professores, pela via da construção de atividades de caráter emancipador, assim como pen-
sando nas possibilidades de transformação qualitativa da maneira de ser, pensar e agir dos 
alunos, foram realizadas 20 (vinte) intervenções na escola, sendo 10 (dez) com o segundo 
ano e 10 (dez) com a segunda série do Ensino Fundamental. As intervenções ocorreram 
semanalmente, no período de aulas e com acompanhamento dos professores da escola. A 
seguir apresenta-se o resultado da análise e a devida discussão dos dados coletados durante 
o processo de intervenção e pesquisa. 

É importante esclarecer que foram interelacionados os dados coletados junto ao segun-
do ano, e junto à segunda série da escola tendo em vista que as atividades desenvolvidas 
em ambas as turmas foram às mesmas.  

No que se refere à relação com as turmas, foi possível perceber, inicialmente, certa 
dificuldade por parte dos alunos na compreensão das atividades propostas no Projeto. 
Avalia-se que a euforia manifesta pelas turmas no início do processo, deve-se ao fato das 
intervenções se apresentarem como uma atividade diferenciada no seu cotidiano esco-
lar. Considera-se que esta euforia inicial detectada tem relação com o próprio processo 
de intervenção, e se deve ao caráter social da pesquisa, que coloca tanto pesquisadores 
quanto sujeitos pesquisados numa relação simétrica, em que todos têm oportunidades 
de se manifestar, tornando as relações vivas, dinâmicas e em constante movimento (MI-
NAYO, 1994). 

Os comportamentos ansiosos e irrequietos dos alunos dificultam a explicação e com-
preensão das atividades propostas na sua totalidade, mas não comprometem sua realização, 
pelo contrário, geram motivação para a sua prática e pelo aprendizado em processo, colo-
cando como desafio ao grupo, a transformação qualitativa das relações sociais, dos compor-
tamentos e da consciência de todos os envolvidos, pela via da ação coletiva em processo. 

Apesar das dificuldades iniciais e inerentes aos primeiros contatos com as turmas, os 
resultados das intervenções foram bastante satisfatórios, tendo em vista que houve uma 
colaboração efetiva por parte dos professores das turmas, assim como do diretor da escola 
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e coordenadores pedagógicos para a efetivação e realização do Projeto, sobretudo por con-
siderarem as contribuições do trabalho para a melhoria da escola.

A inquietação e ansiedade apresentada pelos alunos não é surpresa, pois, como afirma 
Heller (1978, p. 17) todo o sujeito humano “participa da vida cotidiana com todos os 
aspectos da sua individualidade, da sua personalidade, suas capacidades intelectuais, ha-
bilidades manipulativas, sentimentos, paixões, idéias e ideologias”. Para a autora, o sujeito 
humano, mergulhado no cotidiano, “é atuante e fruidor, ativo e receptivo, mas não tem 
tempo nem possibilidade de se absorver inteiramente em cada um destes aspectos”. 

Pode-se afirmar que os sujeitos da pesquisa, ao apresentaram ações pertinentes à he-
terogeneidade do cotidiano escolar, manifestam nas suas relações comportamentos de 
euforia, inquietação, dispersão e fragmentação, os quais, com o tempo e orientação do 
professor, podem aprender a controlar seus desejos, anseios e comportamentos, de modo a 
valorizar o diálogo, superando assim a heterogeneidade e imediatez próprias das relações 
superficiais e cotidianas.

Ainda no que diz respeito à relação entre os alunos no decorrer das atividades, foi 
possível perceber que, paulatinamente, os mesmos foram apresentando maior liberdade 
de manifestação e participação, fato que gerou, inclusive, novos conflitos entre eles. Tais 
conflitos, mediados intencionalmente pelo professor, tornaram as relações sociais mais 
autênticas, diretas e objetivas.

É importante salientar que a escola, segundo Saviani (2000) configura-se numa situa-
ção privilegiada, isso por possibilitar a dimensão pedagógica que se encontra no interior 
da prática social global. A escola é o local adequado para a efetivação do processo de 
“transmissão-assimilação” do conhecimento, é o espaço onde o indivíduo se instrumenta-
liza para atuar no meio social pois, segundo Duarte & Oliveira (1987, p.19) possibilita “a 
apropriação, por todos os indivíduos, de ferramentas culturais imprescindíveis para a luta 
social que visa a transformação das estruturas”.

A prática da democracia, categoria essencial deste Projeto de Intervenção e Pesquisa, 
torna-se um conteúdo essencial a ser apropriado pelos alunos na escola e defende-se, que 
a prática democrática somente será efetivada pela práxis do professor, de forma a superar 
discursos ideológicos sobre o tema, tão presentes no cotidiano escolar. 

Considerando a necessidade premente de transformação da escola e das relações sociais 
na escola, enfatiza-se a importância de ações democráticas no seu interior, ações essas 
permeadas por relações ético-políticas essenciais, de valorização do respeito, da solidarie-
dade, do compromisso com o outro e com o grupo, pois, como afirma Sawaia (2003) “as 
emoções cultivadas no grupo são a base da ética, da sabedoria e da potência de ação contra 
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a servidão, a tirania e a ignorância”, são portanto, instrumentos fundamentais do processo 
de humanização na escola. 

Outra questão importante identificada no processo de intervenção, sobretudo no seu 
início, foi a dificuldade dos alunos para se organizarem coletivamente, fato constatado em 
várias situações em que os mesmos queriam participar, mas não conseguiam se organizar, 
se desentendiam facilmente, tinham pouca paciência uns com os outros, enfim, encontra-
vam-se alienados de um processo dialógico e de manifestação livre e democrático da sua 
individualidade.

Acredita-se que esta dificuldade decorre das poucas possibilidades práticas de exercício 
da organização coletiva e do exercício da democracia, do diálogo e do respeito na escola, 
tendo em vista que as atividades no cotidiano escolar, na maioria das vezes, são impostas 
aos alunos e voltadas para o indivíduo “em-si”, um sujeito apartado da totalidade da escola.

Foi possível constatar também o processo de fragmentação a que estão submetidos 
os grupos na escola e, na superação dessa dificuldade, buscou-se enfatizar a importância 
do trabalho coletivo, da participação do outro e compromisso para com o grupo, para se 
conquistar os objetivos em determinada atividade. Para Lane (1982), o grupo deve ser 
reconhecido como processo e inserido numa totalidade maior, isto porque o ser humano 
precisa do grupo para se desenvolver e adquirir consciência desta totalidade. 

Ainda no decorrer das intervenções iniciais, ficou nítida a reprodução ideológica pre-
sente na fala dos alunos, sobretudo nos momentos de conflito, quando estes proferiam 
discursos repressivos, atitudes autoritárias e de exclusão contra os próprios colegas de sala, 
tais como: “manda ele pra diretoria”; “ele sempre faz isto, a professora já falou”; “põe ele 
pra fora, está atrapalhando”, dentre outras falas. Juntamente com tais afirmativas apareceu 
também a questão do discurso sobre o “respeito”, ou melhor, da falta dele, nas relações 
interpessoais, como: “isso que você está fazendo é falta de respeito”, “é falta de respeito 
daqueles que estavam empurrando”, dentre outras expressões orais que generalizam os 
comportamentos humanos, simplificando-os à questão de um respeito que deveria ser 
natural e próprio dos indivíduos.

Identificou-se, a partir das observações e registros, que o discurso da “falta de respeito” 
é proferido tanto por alunos quanto por professores e, pela própria direção da escola de 
forma generalizada. Em conversas com professores e direção da escola foram registradas 
as seguintes afirmativas: “as crianças não tem mais respeito para com adultos”, “elas são 
violentas”, “é falta de estrutura familiar”, “é falta de respeito para com o outro” ou ainda 
“é isso que elas estão acostumadas a ver na sua casa”, “a falta de respeito está presente nas 
suas vidas, na sua família, no seu bairro” ou seja, identifica-se que os alunos acabam re-
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produzindo um discurso que está na boca dos próprios professores, direção e coordenação 
da escola, sem que haja uma reflexão mais profunda sobre a questão pois não se discute 
o valor ético-universal respeito, como parte essencial do processo educativo, como algo 
a ser construído no interior da escola e como objeto constante da prática pedagógica na 
educação escolar.

Todavia é importante enfatizar que a construção de valores ético-universais como res-
peito, solidariedade, cooperação e justiça, dentre outros, torna-se fundamental para o pro-
cesso de superação da exclusão social tão presente na nossa realidade, a qual, compromete 
sobremaneira o processo de educação, desenvolvimento e humanização dos indivíduos.

Sabe-se que as falas proferidas pelos professores e direção da escola influenciam direta-
mente a maneira de pensar dos alunos, pois segundo Vigotski (2001), o desenvolvimento 
do pensamento está diretamente relacionado com a linguagem e, sobretudo à experiência 
histórico-cultural da criança. Poder-se-ia dizer, que o desenvolvimento do pensamento 
dos seres humanos depende de fatores externos a ele e encontrados no contexto social. 
Segundo Martins (2007, p.92), o processo de construção da personalidade dos indivíduos 
vai se constituindo “como resultado das transformações das atividades que engendram as 
relações vitais do indivíduo com o meio”.

No início do processo, dificuldades como, recusa em segurar à mão dos colegas de 
turma para realizar uma atividade, foram manifestadas entre meninos e meninos, como 
também entre meninas e meninas, caracterizando uma forma de discriminação por gênero 
manifestada através da segregação ao outro no decorrer da atividade, fato que pode com-
prometer as relações sociais e a construção de valores ético-universais essenciais como a 
amizade, a solidariedade e o respeito, dentre outros. 

De acordo com Jodelet (1999), “preconceitos e estereótipos se alimentam do discurso 
social e de sua retórica para servir as forças de poder na regulação das relações entre gru-
pos que se confrontam nas relações sociais e políticas concretas” (p. 64). Para a autora, os 
estereótipos, rótulos e estigmas visam a exclusão moral dos membros de um grupo, através 
de um processo de desumanização que autoriza a expressão do desprezo e justifica as vio-
lências e penas afligidas contra o outro. 

Considerando a discussão acima, defende-se neste trabalho, que é possível construir 
no interior da escola outros valores e formas de relações sociais, o que se torna possível 
através de um trabalho pedagógico na direção da valorização do outro e das relações cole-
tivas e democráticas, podendo assim, “possibilitar que as crianças e jovens não se tornem 
insensíveis ao próprio sofrimento e ao do outro, assim a aprendizagem passa a ser vista 
como “catarse”, uma experiência afetiva que transforma o pensamento e a sensibilidade, 
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potencializando a capacidade de transpassar as próprias condições de existência” (SA-
WAIA, 2003, p. 63).

No decorrer das intervenções, alguns alunos, em decorrência de uma atitude individu-
alista, insistiam em competir com os outros, mesmo em atividades que não apresentavam 
tais objetivos e finalidades, competindo, por exemplo, pelo espaço em determinada brinca-
deira, excluindo e segregando o colega de turma. Considerando que a atividade proposta 
valorizava o trabalho em grupo, tais indivíduos estavam caminhando no sentido contrário 
ao objetivo da atividade e em conformidade com a ideologia do sistema capitalista que 
supervaloriza o indivíduo em detrimento do grupo, os espaços privados em detrimento 
dos públicos, o produto final em detrimento do processo. 

No decorrer do processo, quando emergiam tais fatos, sempre buscava-se criar con-
dições de reflexão junto aos alunos acerca do problema. Neste caso das atitudes indivi-
dualistas dos alunos, o momento da discussão coletiva ao final da intervenção, voltou-se 
ao questionamento das atitudes consideradas individualistas e as possíveis conseqüências 
negativas ao bom desenvolvimento do trabalho em grupo. As respostas dos alunos no mo-
mento da discussão indicam que a intenção não era comprometer a atividade ou provocar 
um acidente com o colega ou excluí-lo, mas o que mais importava para eles era a satisfação 
imediata de seus desejos, mesmo à custa do sofrimento do outro, denotando mais uma vez 
o quanto tal atitude estava voltada exclusivamente para o indivíduo e não para os objetivos 
do trabalho em grupo.

Decorrente de algumas situações ocorridas no processo de intervenção, as quais cami-
nharam numa direção tida como “violenta” por parte dos alunos, pode-se afirmar que o 
indivíduo, em busca do prazer imediato dos seus desejos e necessidades, comete determi-
nado ato “violento”; no entanto, identifica-se que o indivíduo não analisa a sua ação con-
siderando a totalidade histórica e social, mas sim e apenas, no plano individual e imediato, 
tornando, portanto, sua ação alienada dessa totalidade. Compreende-se, portanto, que tais 
atitudes “violentas” muitas vezes, são conscientes, no entanto, alienadas da totalidade so-
cial, pois o sujeito age para satisfazer de forma imediata seus desejos, ação essa, que pela 
sua imediatez, prescinde de uma reflexão crítica sobre o papel do próprio indivíduo e do 
outro na realização da atividade e na conquista dos objetivos do grupo.

De acordo com Martins (2004, p.96) nas atividades em que o motivo de uma ação 
não coincide com resultado da atividade, cria-se uma condição de alienação, na qual o 
indivíduo não é sujeito de suas capacidades e crescimento individual, de tal forma que a 
personalidade, “por não se manifestar efetivamente em função de suas propriedades, de 
suas necessidades e aspirações, não pode revelar-se como livre e superior manifestação da 
individualidade” (MARTINS, 2004, p. 96).
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Ainda no que se refere à dificuldade encontrada pelos alunos em se organizar coletiva-
mente, podemos afirmar que existe todo um conjunto de fatores postos nas relações sociais 
de classe que se reproduzem na escola (individualismo, competição, segregação racial e por 
gênero, manifestações de violência física ou verbal, etc), que foram constatados no decorrer 
do processo de intervenção, interferindo de modo a dificultar a organização coletiva e a 
manifestação de valores ético-universais como respeito, justiça, solidariedade e compro-
misso com o desenvolvimento do outro e da humanidade.

Identificou-se também em diversos momentos, por parte dos alunos, uma  incoerência 
entre o discurso e sua prática efetiva, fato que nos leva a pensar justamente a questão da 
fragmentação da consciência desses sujeitos, onde os mesmos não conseguem realizar 
uma síntese adequada entre seus pensamentos e ações, decorrente, acreditamos, de um 
processo de fragmentação colocado nas próprias relações sociais e de trabalho no interior 
da escola pois, como também se constata, a escola mantém relações estritamente cotidia-
nas, não avançando para uma relação de caráter teórico-filosófico com os sujeitos, além de 
manter a rigorosa hierarquia própria do trabalho alienado, da divisão social do trabalho, 
da fragmentação do conhecimento, reproduzindo assim as relações alienadas e alienantes 
próprias da sociedade capitalista.

Heller (1977) salienta que, ao longo da formação dos indivíduos na vida  cotidiana, 
estruturam-se formas de pensamento, sentimento e ação, as quais são típicas dessa esfera 
da vida social, e necessárias à própria reprodução da existência do indivíduo. Pode-se con-
cluir, portanto, que a formação dos indivíduos na vida cotidiana, determina a estruturação 
daquilo que poderíamos denominar psiquismo cotidiano, ou seja, fragmentado, desarticu-
lado e incoerênte em relação à totalidade histórica. 

Todavia, é importante esclarecer que o andamento do processo de intervenção teve 
seus ganhos na vida dos sujeitos, pois como foi possível observar e registrar, muitos alunos 
passaram a compreender o processo de intervenção nas suas possibilidades e, desta forma, 
tiveram condições de melhor participar e se desenvolver.

Não podemos deixar de destacar um fato bastante relevante e que nos chamou a aten-
ção, desde os primeiros momentos, que foram situações e atitudes, muitas vezes pontu-
ais, em que os alunos apresentaram manifestações de valorização do trabalho coletivo, 
atividades includentes e de valorização do outro, manifestações de honestidade, justiça e 
princípios democráticos na relação com o outro e com o grupo, o que denota que existem 
contradições postas no cotidiano escolar.

Nesse momento é importante lembrar Chauí (2001) que afirma o quanto a contra-
dição é o motor da história, retomando as idéias Marxianas e que, para se pensar em 
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transformações sociais, necessariamente, deve-se considerar a contradição como elemento 
fundamental. Considerando essa perspectiva, afirma-se a importância dos elementos con-
traditórios postos nas relações sociais na escola, elementos esses que, provavelmente, estão 
presentes na grande maioria das instituições educativas do país.

Outro elemento positivo que merece destaque foi a constatação de atitudes conside-
radas “progressistas” nas relações sociais, onde, no início da intervenção se caracterizava 
como um grande dilema o fato de dar as mãos para o colega para poder realizar uma 
brincadeira de roda, por exemplo, mas que, no decorrer do processo foi avançando signi-
ficativamente rumo a sua superação, que embora parcial, indica um importante avanço no 
que se refere a transformação qualitativa das relações sociais na escola.

Enfim, é possível afirmar que tais situações demonstram que é possível realizar, embora 
com algumas dificuldades, transformações no modo de ser, pensar, sentir e agir dos alunos, 
a partir de um trabalho pedagógico prático-teórico, bem fundamentado e organizado a 
partir de princípios democráticos, éticos e de participação coletiva. 

Para Oliveira (1996, p.17) há que se trabalhar na direção da transformação humana, 
pois o homem torna-se cada vez mais humano, à medida que vai se apropriando das 
objetivações do gênero humano e vai tornando essas objetivações “órgãos da sua indivi-
dualidade”. A partir dessas considerações, defende-se que a Educação física Escolar tem 
muitos elementos culturais essenciais para a formação do humano no homem, sobretu-
do quando é pensada a partir dos conteúdos da cultura corporal de movimento, como 
defendem Betti, (2009), Bracht (2007), Neira e Nunes (2008), dentre outros autores da 
Educação Física Escolar.

Para concluir essa análise é importante lembrar Saviani (2000) que afirma a impor-
tância de um trabalho educativo direto e intencional e sua efetivação na prática escolar, 
uma vez que é possível perceber muitas diferenças no ponto de partida, mas ao final do 
processo, se criadas as condições educativas adequadas, haverá muitas semelhanças entre 
os sujeitos, como foi possível constatar ao final do processo educativo construído na escola 
objeto desse Projeto de Intervenção e Pesquisa. 

Algumas Considerações...
Considerando que este Projeto realizou-se num curto espaço de tempo e o processo de 

intervenção junto às duas salas de aula limitou-se a apenas a alguns meses do ano letivo, 
foi possível verificar mudanças importantes junto aos alunos. Ao final das intervenções 
é possível afirmar que os resultados, apesar de incipientes, foram bastante satisfatórios e 
denotam o quanto um processo de intervenção no cotidiano escolar, com essas caracterís-
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ticas, se realizado de forma contínua e em longo prazo, poderá alcançar resultados mais 
concretos e efetivos no que se refere a efetiva transformação da escola, das relações sociais 
e da humanidade dos homens em direção à sua plena humanização.

Defende-se neste trabalho que somente através da prática pedagógica, fundamentada 
teórica e filosoficamente numa concepção crítica de homem e sociedade, será possível 
oferecer possibilidades, no interior da escola, para que os alunos superem a condição de 
indivíduos alienados e presos no seu próprio individualismo (em-si).

Acredita-se que um trabalho como esse, se construído em bases sólidas e em longo 
prazo, mostra possibilidades para se avançar na escola, rumo a construção de uma subje-
tividade não limitada ao âmbito da individualidade “em-si”, mas que possa se construir 
social e coletivamente em direção a uma individualidade “para-si” (DUARTE, 1983), ple-
namente consciente e desenvolvida nas máximas possibilidades. Enfim, são as condições 
concretas que determinam as possibilidades para uma atividade consciente e “quanto me-
nores forem estas possibilidades, mais gerais e uniformes serão seus resultados”, conforme 
afirma Martins (2004, p.86). Decorrente dessa compreensão, o processo educativo possui 
um papel central no desenvolvimento dos indivíduos, desde que realize a mediação entre 
o indivíduo e as objetivações genéricas, ou seja, desde que possibilite a apropriação dos 
mais diversos objetos culturais essenciais ao desenvolvimento multilateral dos indivíduos, 
dentre eles, a cultura corporal de movimento.

As desigualdades culturais, portanto, não podem ser consideradas limitações intrínse-
cas ao desenvolvimento do indivíduo, senão, produto de condições objetivas de existências 
precarizadas. Uma criança que não tem acesso a uma educação de qualidade poderá vir a 
ter seu desenvolvimento comprometido, pois, como afirma Martins (2004) “apenas à me-
dida que os indivíduos puderem retomar para si o controle consciente das transformações 
das circunstancias e de si mesmos, estarão a caminho da necessária prática revolucionária”.  

Finaliza-se esse texto, tendo plena consciência das possibilidades e limites do Projeto 
de Intervenção e Pesquisa desenvolvido na escola, no entanto, é importante enfatizar, acre-
ditar e defender as suas possibilidades na escola, sobretudo na escola pública, uma vez que 
o objetivo de contribuir para a construção de uma escola numa perspectiva de comunidade 
se identifica com uma educação de caráter emancipador, tarefas igualmente importante 
à serem conquistadas a partir do trabalho e da organização coletiva dos educadores e do 
conjunto da sociedade. 
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A Impossibilidade da Formação da Liberdade e 

da Autonomia no Sistema Capitalista

Vandeí Pinto da Silva1 

Juliana Carla Fleiria Pimenta2

Resumo: A alienação do trabalho é uma questão central para Marx, pois consiste 
na medula dorsal para o entendimento de todos os outros tipos de alie-
nação que a sociedade vem vivenciando desde o século XIX. A proposta 
Iluminista, como é sabido, consistia em afirmar que com a tão vanglo-
riada razão o sujeito poderia se livrar das garras da natureza e, ainda 
mais, fazer dela uma “escrava” de seus desejos, alcançando a tão esperada 
liberdade e felicidade. Contudo, tais aspirações do sujeito jamais foram 
plenamente concretizadas no sistema capitalista, em vez disso, o ser hu-
mano foi cada vez mais dissolvendo a sua essência, sendo dominado 
constantemente pelas suas necessidades mais elementares e distancian-
do-se das suas características verdadeiramente humanas. Dentro desse 
quadro, constamos a importância de aprofundarmos, no presente artigo, 
sobre o conceito de alienação e focalizar nas dificuldades presentes para 
a formação da autonomia e a efetivação da liberdade, no contexto em 
que tudo gira em prol do culto da privacidade e do acúmulo do capital. 
Concomitante a isso mostraremos caminhos para a transcendência da 
alienação, e um deles trata-se da inserção do ensino de Filosofia para os 
estudantes do ensino básico.

Palavras-chave: Teoria da alienação; Culto do Eu; Autonomia; Liberdade; Educação. 

1. Introdução
O presente artigo é parte integrante do projeto do Núcleo de Ensino “Formação para a 

autonomia e a proposta curricular de filosofia da SEE/SP”, que teve como objetivos inves-
tigar o processo de formação para a autonomia do estudante no contexto da atual Proposta 
curricular de filosofia da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo (SEE/SP) e cons-
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truir, mediante dados pesquisados, alternativas didático pedagógicas que assegurassem, 
especialmente por meio do ensino de filosofia, a formação de estudantes autônomos.

Por se tratar de projeto do Núcleo de Ensino as investigações seguiram duas propostas 
metodológicas distintas, mas interligadas: a pesquisa bibliográfica e a pesquisa ação. 

A pesquisa bibliográfica esteve centrada em obras de Marx e Engels (A ideologia alemã 
e O capital), Adorno e Horkheimer e Adorno (Dialética do esclarecimento e Educação 
e emancipação) e Mészáros (A educação para além do capital e A teoria da alienação em 
Marx). O desenvolvimento desta parte da pesquisa se deu por meio de reuniões semanais 
de estudos com todos os integrantes do projeto. 

A pesquisa ação constou de observações, análises e intervenções realizadas diretamen-
te nas escolas, especialmente por bolsistas do projeto que simultaneamente realizavam 
estágio curricular obrigatório. Com base na mediação teórica dos estudos realizados foi 
possível elaborar intervenções de caráter didático pedagógico que puderam ser aplicadas, 
com êxito, tanto pelos estudantes integrantes do projeto, quanto pelos professores das 
escolas parceiras. Neste particular, destacam-se indicações de diferentes tipos de textos 
para as aulas de ensino básico e que versavam sobre a autonomia, tais como, textos pro-
priamente filosóficos, filmes, poemas, obras de arte e músicas. As estratégias de estudos 
realizadas possibilitaram aos estudantes de ensino básico reflexões que permitiram a eles 
um novo olhar axiológico acerca, por exemplo, da autonomia, da liberdade, do consumo, 
do prazer e da felicidade.

No conjunto das pesquisas do projeto propomos, para este artigo, a análise das (im)
possibilidades da formação da liberdade e da autonomia no contexto do sistema capita-
lista atual. 

O embasamento teórico do artigo tem como ponto de partida a contextualização dos 
estudos de Marx e Engels acerca da alienação. Em seguida, com base nestes autores e em 
Mészáros, especialmente o seu livro A teoria da alienação em Marx, discuti-se o processo 
de elaboração desse conceito e suas referências ao conceito de “homem”, de “natureza”, 
“indústria” e de “atividade produtiva”. 

Por fim, dando sequência os estudos teóricos e confrontando-os com a pesquisa ação 
desenvolvida nas escolas parceiras, são observadas e discutidas as determinações do sistema 
capitalista no desenvolvimento de uma formação marcadamente individualista, centrada 
no culto do eu e na privatização. Referenciando-se principalmente em Mészáros, no que 
diz respeito ao lugar da educação no processo de superação das contradições do capital, 
defende-se a necessidade de simultaneamente superar a lógica do capital para o vislumbre 
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do processo de humanização do homem e o consequente resgate de sua autonomia e li-
berdade. Por esta perspectiva, advoga-se que o ensino de filosofia pode ter um importante 
papel a desempenhar no processo de formação autônoma do estudante do ensino básico.

2. Esboço das Características Principais da 
Concepção Marxista de Alienação
Logo no início do livro “A teoria da alienação em Marx”, Mészáros analisa a tese de 

doutorado de Karl Marx e sua crítica ao Estado Moderno. Nessa tese Marx ataca os pro-
blemas decorrentes da alienação tomando como ponto de partida a filosofia epicurista, 
tendo como foco o clímax de uma história que tem como base a privatização da vida. É de 
suma relevância essa volta a alguns pensadores, uma vez que Epicuro vê no átomo a forma 
abstrata que completa todas as coisas mundanas e não mundanas, dando ainda mais base 
para que o caráter individualista floresça na sociedade. Dentro desse quadro, torna-se mui-
to precisa essa reflexão que Marx fez em relação ao átomo, pois a ciência acredita fielmente 
que as coisas são feitas por um conjunto de átomos, os quais não há como experienciar na 
realidade, mas devemos conceber a validade da sua existência e, mais, ter consciência de 
sua importância na fruição de nossas vidas. É claro que Marx não pretende duvidar dos 
princípios científicos, mas sim almeja demonstrar que a nossa sociedade, tratando-se mais 
enfaticamente no campo da política e da economia, há uma atitude semelhante ao átomo, 
uma vez que a alienação está presente em todas as instâncias, comandando-as de forma 
abstrata, e, por isso mesmo, não se realiza uma conscientização da engrenagem alienante 
que ocorre por parte dos indivíduos. 

Além de refletir sobre a filosofia de Epicuro, também retrata a contribuição de Hobbes 
para manter o ser humano preso nas garras do individualismo. Na concepção hobbesiana 
há a defesa da necessidade da “guerra de todos contra todos”, onde há o predomínio da natu-
reza animalesca humana em todas as suas relações sociais, ainda mais se tratando de uma 
conquista. Este princípio é visto como sendo o que possui a forma elementar, a validade 
eterna e a universalidade das leis da natureza. 

O outono de 1843, quando Marx foi a Paris, representou extrema importância para ele, 
pois lá encontrou um ambiente mais propício para o desenvolvimento de conclusões mais 
radicais na análise da sociedade contemporânea. Mészáros sempre alega a necessidade de 
o filósofo possuir uma “posição marginal”, ou seja, realizar certo distanciamento da expe-
riência concreta que vivenciou para basear suas generalizações filosóficas. Essa necessidade 
de se tomar uma atitude marginal para elaborar uma teoria, foi primordial para o desen-
volvimento do pensamento presente desde Rousseau a Kierkegaard até Wittgeinstein a 
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Lukács. Mészáros destaca o papel importante que os judeus vieram a preencher dentro 
dessa perspectiva da “posição marginal”, justamente por eles serem considerados a espória 
da sociedade é que  conseguiram formalizar mais precisamente os problemas que essa 
mesma sociedade estava passando, por isso fizeram as sínteses filosóficas mais imprescin-
díveis da História. 

No seu artigo sobre a questão judaica que data da época de 1843, Marx investiga o 
atraso e o anacronismo alemão, uma vez que rejeitavam a emancipação judaica e, conco-
mitantemente, a estrutura da sociedade capitalista em geral, bem como o papel do juda-
ísmo no desenvolvimento capitalismo. Neste momento, trata-se de uma questão muito 
relevante detalhar com mais precisão a contribuição do judaísmo para o desenvolvimento 
do sistema capitalista, mesmo porque justificava com bases religiosas os grandes males 
encontrados nas relações sociais presentes no nosso atual sistema econômico; dentre todos 
eles, o que mais se destaca é a ganância, pois se acreditava que quanto mais o sujeito pro-
gredisse através do seu trabalho, mais ocorreria sua aproximação com a divindade. A forma 
pela qual Marx analisou a estrutura da moderna sociedade burguesa em sua relação com 
o judaísmo foi feita no plano social e no plano político, de forma tal que esta análise seria 
impensável com base apenas no conhecimento exclusivo da situação alemã. 

Esta perspectiva de análise só foi possível porque Marx, na sua ida a Paris, teve a opor-
tunidade de experimentar de perto a situação política e social da França e, em certa medida, 
até de envolver-se pessoalmente nela. Nesse período, Marx foi apresentado aos líderes da 
oposição democrática e socialista e, muitas vezes, comparecia às reuniões das sociedades 
secretas de operários. Além disso, estudou intensamente a história da revolução francesa de 
1789, pois almejava escrever uma história da Convenção. Todos esses fatos reunidos, formas 
fundamentais para que Marx se tornasse extremamente familiarizado com os aspectos mais 
importantes da situação francesa, que tinha como intuito integrar os aspectos mais impor-
tantes da situação francesa com o seu conhecimento e experiência na Alemanha, tornaram-
-se imprescindíveis para que ele elaborasse sua concepção histórica geral. 

É somente através desse quadro, que o conceito de alienação poderia surgir como um 
conceito eminentemente histórico e assumir um lugar central no pensamento de Marx, 
como um ponto de convergência de múltiplos problemas socioeconômicos e políticos. 
Marx ainda coloca que a superação da alienação só poderia ocorrer com a emancipação 
total do ser humano, e não somente no plano de uma emancipação parcial. A superação 
prática da alienação é impensável em termos exclusivamente políticos, já que a política é 
apenas um aspecto parcial da totalidade dos processos sociais. Para que o estudo se torne 
mais claro, passaremos a esquematizar os principais conceitos envolvidos da teoria da 
alienação de Marx. 
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3. Desenvolvimento dos Principais Conceitos 
Presentes na Teoria da Alienação de Marx
Os termos mais relevantes presentes na teoria da alienação de Marx são o “homem”, a 

“natureza” e a “indústria” ou mesmo “a atividade produtiva”. Para uma compreensão mais 
específica da essência humana e da natureza é de uma importância crucial compreender o 
conceito de atividade produtiva. A indústria representa a causa da crescente complexidade 
da sociedade humana, pois ela cria novas necessidades ao mesmo tempo em que satisfaz 
outras mais antigas. Relembrando outra obra de Marx, A Ideologia Alemã, esta forma de se 
criar novas necessidades no sujeito, constitui o primeiro ato histórico e a maneira pela qual 
o sujeito afirma sua supremacia, como ser universal, e como específico perante a natureza. 
Com isso, Marx nos demonstra a importância de se estudar a história, como a forma pela 
qual percebemos a presença de todas essas coisas, inclusive todo percurso que culminou na 
alienação do trabalho, como mesmo Mészáros afirma na seguinte colocação:

Ao examinarmos as opiniões de Marx temos de lembrar que, quando 

ele emprega o termo “real” (wirklich) ao homem, ele o está equiparando 

a “histórico” ou simplesmente deixando implícita a historicidade como 

condição necessária do destino humano. Ele quer explicar todos os aspec-

tos dos fenômenos analisados em termos inerentemente históricos, o que 

significa que nada pode ser aceito sem análise e simplesmente suposto 

como dado final. (Mészáros, 2006, p.100).

Nessa perspectiva, Marx, na sua obra Os Manuscritos econômico-filosóficos, sempre des-
tacou e explicou minuciosamente a relevância de se analisar toda a sequência histórica, 
inclusive afirmou que os pensadores alemães colocavam tudo no Saber Absoluto, porque 
não conseguiam refletir que se na realidade determinada situação tomasse rumos negati-
vos, era uma consequência do contexto histórico. 

Dentro desse contexto, Marx estabelece a relação entre o homem, a natureza e a indús-
tria, alegando que há uma tríplice dialética nessas três dimensões, o que significa dizer que 
o sujeito não é apenas o criador da indústria, mas também o seu produto. Toda essa forma 
dialética deveria seguir de uma forma harmônica, todavia, com a alienação da atividade 
produtiva, há um curto circuito nessa tríplice, prova mais significativa que possuímos na 
nossa atual realidade, é o processo detonador que o ser humano realiza perante a natureza, 
fazendo dela sua escrava, com isso, ele acaba antecipando mais incisivamente mudanças no 
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andamento da natureza, o que acarreta desastres naturais que estão ameaçando a própria 
espécie humana, tudo em prol do crescimento econômico. 

Como já destacado acima, torna-se crucial que analisemos do que se trata a alienação 
do trabalho, para daí ficar mais claro o quanto no estranhamento do próprio trabalho, o 
sujeito se aliena de si, da natureza, das coisas mundanas, entre várias outras dimensões. 
Começando este percurso de análise pela objetivação do trabalho, esta se revela quando 
ao lapidar um determinado objeto, o trabalhador faz com que este ganhe certa autonomia: 
o produto transforma-se para o indivíduo como algo estranho, independente de seu ser.

... o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, se lhe opõe como ser 

estranho, como um poder independente do produtor. O produto do tra-

balho é o trabalho que se fixou num objeto, que se transformou em coisa 

física, é a objetivação do trabalho. A realização do trabalho constitui 

simultaneamente a sua objetivação. A realização do trabalho aparece na 

esfera da economia política como desrealização do trabalhador, a obje-

tivação como perda e servidão do objeto, a apropriação como alienação. 

(Marx, 1993, p.159)

O poder do homem de objetivar a si mesmo por intermédio de seu trabalho deveria 
representar algo valioso, pois além de expressar a sua natureza genérica, também poderia 
contemplar um universo criado por ele e não somente no pensamento. Porém, com a alie-
nação de sua atividade, o sentido da objetivação tornou-se negativo. 

Dentro desta perspectiva, a alienação do trabalho se revela quando o sujeito transfere 
sua vida para o objeto de sua atividade produtiva, e isto faz com que sua essência não per-
tença mais a ele, e sim para o objeto; quanto mais vasto é o seu trabalho, tanto mais ele fica 
menosprezado, pois faz com que a riqueza dos objetos aumente. Com isso, na execução 
de uma tarefa, o trabalhador cria um universo de produtos do qual jamais poderá usufruir.

[...] quanto mais o trabalhador produz, tanto menos tem de consumir, 

quanto mais valores cria, tanto mais sem valor e mais indigno se torna; 

quanto mais refinado o seu produto, tanto mais deformado o trabalha-

dor, quanto mais civilizado o produto tanto mais bárbaro o trabalhador 

[...]. (Marx, 1993, p.161) 
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A alienação não surge apenas na relação do trabalhador com o produto do seu traba-
lho, no resultado final, mas também no processo da produção, dentro da própria atividade 
produtiva. 

Este estranhamento do trabalho pode ser explicitado em quatro momentos interconec-
tados. O primeiro deles revela-se quando o sujeito recebe um determinado trabalho que 
não condiz com sua vontade, portanto, ele acaba executando uma atividade produtiva que 
não o satisfaz, mas sim “nega-se a si mesmo, não se sente bem, mas infeliz, não desenvolve 
livremente as energias físicas e mentais, mas esgota-se fisicamente e arruína o espírito” 
(Marx, 1993, p.162). Ao agir na execução de um trabalho que não condiz com o seu desejo, 
o sujeito concretiza o segundo modo de estranhamento: a exterioridade. O ato de executar 
uma atividade produtiva que não faz parte do seu querer induz à relação de exterioridade 
do trabalhador com o seu trabalho.

Por conseguinte, neste segundo momento de estranhamento, o operário só se reconhe-
ce a si mesmo fora do trabalho, enquanto neste apenas executa uma função que lhe é im-
posta. Dessa forma, a sua atividade não é voluntária, mas um serviço forçado; não se trata 
da satisfação de sua necessidade, porém um meio de satisfazer outras necessidades. Cada 
vez que o prestador de serviços realiza o trabalho externo, o seu Ser perece aos poucos. No 
final, o trabalhador toma consciência da exterioridade do trabalho, de que ele não é o seu 
trabalho, mas o de outro, de que no trabalho ele não pertence a si mesmo, mas sim a outro. 

Podemos concluir que o homem, mas precisamente o operário, só consegue se sentir 
ativo, com plena liberdade para executar uma determinada atividade, nas suas funções 
mais elementares, tais como: beber, comer e reproduzir; e quando se trata da execução de 
suas tarefas humanas se vê reduzido às mesmas condições de um animal. Em decorrência 
disto, os “poderes essenciais do homem” (Mészáros, 2006) não são efetivados, pois está 
limitado pela sua necessidade natural e, deste modo, a liberdade humana não é efetivada. 

O terceiro momento da alienação aparece quando o homem é destituído de sua natureza 
genérica. A dimensão genérica se caracteriza pela espécie humana ser universal e, portanto, 
com plenas condições de alcançar sua liberdade. Isto significa que existe uma ligação direta 
entre liberdade, como universalidade do homem, e socialidade. O indivíduo manipula a 
natureza e dela se apropria com o seu trabalho, sendo este a principal ferramenta para o 
seu meio de vida e sua atividade produtiva. No entanto, com a alienação da vida genérica, a 
existência produtiva se destina exclusivamente ao suprimento das privações mais elemen-
tares; por conseguinte, o ser humano não se distingue mais dos outros animais.

O homem é um ser genérico na medida em que manipula a natureza inorgânica que 
o circunda, produz não só para a sua espécie, mas tem a capacidade de produzir também 
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para os outros seres, de acordo com o padrão de cada espécie; o animal produz unica-
mente para suprir sua necessidade física, ao passo que o homem consegue produzir livre 
de tal necessidade.

É inevitavelmente na práxis perante a natureza que o homem se manifesta como ver-
dadeiro ser genérico. Esta produção é a sua vida genérica ativa e em decorrência dela, a 
natureza surge como sua criação e sua realidade. 

Por conseguinte, o objeto do trabalho é a objetivação da vida genérica do 

homem: ao não reproduzir-se apenas intelectualmente, como na consci-

ência, mas ativamente, ele duplica-se de modo real e intui o seu próprio 

reflexo num mundo por ele criado. (Marx, 1993, p.165)

Todavia, com o surgimento do trabalho alienado, o homem encontra-se subtraído pe-
rante o objeto da sua produção, sua vida genérica é roubada, da mesma maneira a sua 
objetividade como um ser genérico, transformando-o em um ser individual e com desvan-
tagens quando comparado a outros animais.

O quarto momento da alienação advém do estranhamento instantâneo que ocorre na 
relação do sujeito com o produto do seu trabalho, da sua vida genérica, trata-se da aliena-
ção do ser humano com os outros componentes de sua vida social.

Após a discussão da alienação da atividade produtiva, fica muito mais fácil a compre-
ensão do quanto é complexo ao sujeito, ainda mais se tratando de estudantes do ensino 
básico, alcançar a sua autonomia perante uma sociedade cuja engrenagem gira em torno 
mercado de trabalho, da obtenção do lucro cada vez maior, oprimindo ainda mais a essên-
cia do sujeito e, nesse viés, a liberdade tão esperada jamais será alcançada. Nessa perspec-
tiva, passaremos a analisar a relação estabelecida entre o indivíduo e a sociedade, e como 
é difícil para esse mesmo sujeito alcançar a liberdade, conceito este conectado com a for-
mação da autonomia, nas circunstâncias adversas estabelecidas pela sociedade capitalista. 

4. A Evolução do Capitalismo Decorrida do Culto 
do eu: Liberdade e Autonomia Cada Vez Mais 
Inalcançáveis
Ao traçar o perfil das principais características presentes no sistema capitalista, depa-

ramo-nos com a questão do culto do eu, deixando de lado as coisas mais imprescindíveis 
para a formação desse eu, como é o caso da relação entre o eu e o outro, o eu e a socieda-
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de. Dessa forma, fica cada vez mais complexo estabelecer uma relação harmônica entre 
indivíduo e sociedade, mesmo porque essa sociedade passa a ter cada vez menos sentido 
para o sujeito.

Com o desenvolvimento do capitalismo, a noção de que o sujeito possui um instinto 
social colocado pela natureza desapareceu completamente. Todas as liberdades individuais 
aparecem como pertencentes ao reino da natureza, já os laços sociais, muito pelo contrário, 
parecem ser artificiais e impostos, por assim dizer, de “fora” ao indivíduo auto-suficiente. 
Os filósofos começaram a teorizar e pensar ainda mais na questão da liberdade individual 
quando as relações de produção do capitalismo estavam se desenvolvendo rapidamente, 
e para que ela evoluísse mais fortemente foi crucial que se estabelecesse a liberdade de 
uma forma universal, a todo indivíduo e, nesse viés, o sujeito poderia estabelecer relações 
contratuais livres com os outros sujeitos, objetivando vender e receber tudo o que lhe per-
tencia, inclusive sua própria força de trabalho. 

Já no instante em que alcançamos o século XX, o que adquire a santidade de um dogma 
é a crença de que a liberdade é inerente – como se fosse um direito natural – ao indivíduo 
isolado. As referências políticas e sociais tendem a desaparecer e as circunstâncias, con-
dicionadas sócio-historicamente, a vida atomizada e privatizada do indivíduo são carac-
terizadas como a condição humana, e suas provas são condicionadas pela história. Nessa 
perspectiva, a condição humana parece estar em conviver com a inescapável alienação da 
existência humana.

Toda a dependência direta que antes o ser humano possuía perante a natureza, agora 
é suplantada pelo desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo, implicando a 
realização da liberdade individual em sua universalidade formal. O avanço vitorioso das 
forças produtivas alienadas sob o capitalismo cria um novo modo de vida que coloca ênfa-
se cada vez maior na privacidade. Na mesma proporção que avança a liberação capitalista 
do homem em relação à sua dependência direta da natureza, também há um aumento na 
escravização humana ante a nova “lei natural” que se manifesta na alienação e reificação 
das relações sociais de produção. 

Nesse reino da privacidade, a liberdade parece completa; no entanto, a relativa liberação 
do sujeito em relação à sua dependência direta da natureza é realizada por meio de uma 
ação social, porém essa relação social está totalmente reificada, e tal liberdade surge numa 
forma alienada: 

... não como uma independência relativa da necessidade natural, mas 

como uma liberdade em relação às limitações das relações e laços sociais, 
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como um culto cada vez mais intenso da “autonomia individual”. Esse 

tipo de alienação e reificação, produzindo uma aparência enganosa de 

independência, auto-suficiência e autonomia do indivíduo, atribuem 

um valor per se ao mundo do indivíduo, em abstração das suas relações 

com a sociedade, com o “mundo exterior”. (Mészáros, 2006, p.237). 

A autonomia individual surge para a sociedade como o pólo positivo da moral presente 
no capitalismo, já as relações sociais representam uma mera negatividade. A realização 
egoísta é a camisa de força imposta ao homem pela evolução capitalista, e os valores da 
“autonomia individual” representam a sua glorificação ética. A individualidade é o que 
representa o egoísmo burguês bruto, que prevalece em conseqüência da reificação das 
relações sociais de produção 

Uma das pensadoras que também discutiu a questão das destruições das potencialida-
des humanas em relação ao seu trabalho foi Hannah Arendt (Arendt, 2010). Ela afirma 
que o homem, com esse cultivo do individualismo, nunca está mais só quando está consigo 
mesmo, o sujeito não consegue estabelecer uma reflexão contundente do seu dia a dia, e 
se por um acaso o fizesse, chegaria a se deparar com os males presentes na sua realidade 
vivenciada. 

Uma das coisas que ainda teremos de apontar, mesmo preliminarmente, é a relação 
entre liberdade e autonomia, pois uma análise não tão abrangente nos demonstraria que 
ambos os conceitos possuem significados semelhantes, mas ao nos aprofundarmos, re-
fletiremos que se trata de conceitos diferentes, mas que um não se concretizaria sem a 
existência do outro. Mészáros, ao citar Gabriel Marcel, alega que ele tentou solucionar a 
contradição presente entre liberdade e autonomia, dizendo que não autonomia é a própria 
liberdade. De início estranhamos essa frase, todavia, é isso que se apresenta no sistema 
capitalista, quando o sujeito consegue alcançar sua autonomia inserido no capitalismo, 
navega em um meio que não oferece as ferramentas necessárias para que ele alcance uma 
autêntica autonomia que represente um desenvolvimento espiritual e pessoal, tornando-
-se ainda mais menosprezado e participante de uma sociedade cuja a regra é estabelecida 
em prol do crescimento econômico, e jamais visa lapidar qualidades realmente válidas a 
ele; dessa forma, a autonomia também passa a tomar rumos estranhados, uma vez que ela 
representa a aceitação de um sistema alienante cuja base é a mediocridade; a formação 
de uma autonomia individual, inserida dentro desse contexto, faz com que a liberdade 
também jamais seja alcançada pelo sujeito, ao contrário, torna-se ainda mais escravo do 
trabalho, do contexto social.
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O culto da privacidade e de uma autonomia individual preenche assim, a dupla função 
de proteger objetivamente a ordem estabelecida e subjetivamente faz com que o indiví-
duo fique isolado e impotente, tudo por conta da manipulação pelos mecanismos que a 
sociedade capitalista estabelece. Nesse viés, nem é preciso dizer que a atividade humana 
dirigida nas condições da sociedade capitalista não pode proporcionar uma realização para 
o sujeito. Uma vida ativa, do trabalho, não pode adquirir uma significação moral a menos 
que se reconheça que suas realizações são uma preocupação comum; essa atividade envolve 
necessariamente o outro e, portanto, não pode ser concebido em termos de “autonomia 
individual”, em isolamento das relações sociais de produção; ao ocorrer isso, o trabalho 
se transforma em algo desumanizado e subordinado como simples meio ao objetivo de 
perpetuar as relações sociais de produção reificadas, a “preocupação comum” torna-se uma 
palavra vazia. O que resta, depois da destruição do mundo dos homens pelo capitalismo é 
simplesmente a ilusão desumanizada de uma realização pela interiorização, pela ociosida-
de contemplativa por intermédio do culto da privacidade, da irracionalidade, da liquidez3 
dos valores sociais, através da autonomia individual como ponte à liberdade universal. 

Na visão de Marx a alienação presente na sociedade capitalista só poderá ser transcen-
dida se os indivíduos sociais se reproduzirem a si mesmos, porém como indivíduos sociais. 
Dessa forma, na visão de Marx, o indivíduo numa sociedade socialista não dissolve sua 
individualidade nas determinações sociais gerais, ao contrário, encontra um escoadouro 
para a realização plena de sua própria personalidade. Já na sociedade capitalista: 

As “potencialidades humanas” transformam-se numa frase oca – um ide-

al abstrato – para o indivíduo real, não porque sejam potencialidades 

da humanidade, mas porque são efetivamente negadas pelas mediações 

capitalistas de segunda ordem, na prática social. As “potencialidades ide-

ais” do indivíduo se transformam numa abstração vazia, não por serem 

“ideais”, mas porque são anuladas a priori pela instrumentalidade capi-

talista, que necessariamente subordina a atividade vital humana, como 

simples meio, para os fins dessas mediações da segunda ordem. Assim, ao 

invés de ampliar a gama de capacidades efetivas do indivíduo, o desen-

volvimento capitalista termina restringindo e negando também as poten-

cialidades da humanidade. (Mészáros, 2006, p.258).

3   Esse  termo é oriundo do  conceito  da  sociedade  líquida estabelecido por Zygmunt Bauman,  uma vez que,  para 

ele, vivemos numa sociedade em que todos os valores são líquidos e, por  isso mesmo, evaporam muito fácil, sendo 

temporais. 
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Outra forma de transcendência da alienação e da formação de uma autonomia que não 
seja individual e não acabe ainda mais sustentando os problemas presentes no sistema ca-
pitalista, seria a efetivação de um ensino de qualidade para todos os sujeitos sociais, e para 
concretizar isso nada mais sensato do que a inserção do ensino de Filosofia, já que é essa dis-
ciplina que possui como uma de suas tarefas fornecer um olhar crítico ao sujeito e, nesse viés, 
possibilita a ele que enxergue as nuanças devastadoras presentes na nossa atual sociedade. Tal 
conscientização permitirá ao sujeito alcançar uma autonomia na sua verdadeira autenticida-
de e, por conseguinte, a sua tão almejada liberdade poderá ser alcançada também; com isso, 
terá a possibilidade de usufruir das coisas que realmente expandirão a sua capacidade criativa 
e intelectual, superando as formas alienantes presentes no sistema capitalista. 

No entanto, para que a Filosofia contribua para a melhoria do ensino, também devemos 
pensar em mudanças significativas na busca pela melhoria do ensino no Brasil, ainda mais 
quando se trata do ensino público. Talvez, não seria apenas o caso de reformar somente a 
educação, já que ela sozinha não mudará a situação do contexto social atual, mas sim deve 
haver, concomitantemente, a mudança no quadro político e econômico. Todavia, aquele 
velho clichê que defende a tese de que a educação é dada pela família, sendo somente ela 
que definirá as atitudes que o sujeito irá tomar perante a sociedade, não é tão válido assim; 
é claro os problemas sociais familiares interferem significativamente no desenvolvimento 
das capacidades intelectuais e criativas do estudante, pois muitos deles possuem pais tra-
ficantes, alcoólatras, mães prostitutas. Porém, se há uma escória de pessoas que vivem de 
formas muitas vezes desumanas, é o contexto social que criou isso, pois numa sociedade 
que vive de extremos, sempre têm que existir os dois lados da moeda, tanto o lado em que 
há muita exuberância, quanto àquele em que encontramos muita miséria.

Como fundamento teórico mais explícito que temos em mãos para a explicação de tal 
contradição tomamos a obra do autor István Mészáros, já que ele analisa de uma forma 
enfática as mudanças que a educação enfrenta no nosso presente sistema econômico. Para 
ele, uma destas mudanças mais degradantes é a fundamental meta que o ensino passa a ter 
em relação ao aluno, fazer com que este adquira plena capacidade para realizar uma tarefa 
no mercado de trabalho que, na grande maioria das vezes, representa uma função mecâni-
ca e unilateral e, portanto, não se torna necessário o desenvolvimento de suas capacidades 
intelectuais. 

Em uma das suas obras, “A educação para além do capital”, Mészáros enfatiza a ne-
cessidade mais vital para se pensar numa sociedade tendo como foco o ser humano: a 
superação da lógica desumanizadora do capital que tem no individualismo, no lucro e na 
competição suas bases; além disso, enfatiza que um ensino de qualidade não deve qualifi-
car o sujeito para o mercado de trabalho, mas sim para a vida.
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Nesta mesma ótica, as perguntas mais centrais que este autor tem com o intuito apro-
fundar, são estas: Será que é possível a Educação influenciar na construção de um mundo 
melhor que o presente? Como se constitui uma educação que realize as transformações 
políticas, econômicas, culturais e sociais necessárias? - acrescentaríamos também -: como 
é possível a execução de uma atividade produtiva que forneça a emancipação ao sujeito 
perante suas necessidades mais elementares e, frente a isto, possibilite o surgimento de 
necessidades genuinamente humanas?

Uma sociedade que visa à evolução espiritual proporcionando, dessa maneira, um maior 
grau de liberdade para os indivíduos, não pode continuar fazendo-os vítimas de suas ne-
cessidades materiais, escravos de seus corpos. É fundamental, acima de qualquer coisa, um 
tempo livre para criar e desenvolver a cultura; conclui-se que o trabalho alienado, unilate-
ral, é, por natureza, prejudicial para o espírito e para o corpo. Conforme Mészáros coloca, 
a educação também contribui para manter este estado deprimente:

A educação deve ser sempre continuada, permanente, ou não é educação. 

Depende da existência de práticas educacionais que permitam aos educa-

dores e alunos trabalharem as mudanças necessárias para a construção de 

uma sociedade na qual o capital não explore mais o tempo de lazer, pois 

as classes dominantes impõem uma educação para o trabalho alienante, 

com o objetivo de manter o homem dominado. (Mészáros, 2005, p.12).

A educação pode ser uma das formas mais valiosas para que o sujeito tome consciência 
da alienação que está ocorrendo na sua sociedade e, concomitantemente, em si mesmo. No 
entanto, assim como a educação pode superar este estranhamento, também pode ajudar a 
mantê-lo e, inclusive, aumentá-lo; infelizmente é essa perspectiva que assistimos na con-
temporaneidade. Com a proposta da igualdade a todos os cidadãos e o pretenso discurso 
democrático de que o ser humano só poderia adquirir a plenitude na sociedade se estivesse 
totalmente emancipado, não há uma coerência se colocarmos esse ideal na prática. 

Nessa mesma discussão, surge o velho dilema que muitas vezes se torna um problema 
imensurável: a educação tem a tarefa de fazer com que os estudantes apenas assimilem o 
conhecimento que até então a humanidade criou ou deve lhes transmitir plena capacidade 
para não só assimilar, mas também superar o acervo cultural de sua presente sociedade? 
Defendemos que o sistema educativo escolar deve sim recolocar a cada instante a repro-
dução do velho, mas seria fraco e infeliz se só ficasse nisso e não incentivasse a possibili-
dade do novo, se por um acaso isso ocorresse nenhum dos lados iria realizar uma vitória 
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completa e definitiva. Todavia, a escola atual tem como objetivo, e muitas vezes nem isso é 
cumprido, garantir a todos o acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente acumula-
dos pela civilização, e com isso há uma mera reprodução das contradições que esta mesma 
sociedade inculca na essência do sujeito; essa possibilidade de criação do novo e, com isso 
superação do velho, repetimos mais uma vez, só poderia ser concretizada se a Educação 
propiciada aos estudantes fosse qualitativamente superior. 

Á guisa de conclusão, tomamos como pressuposto que defendemos sim a extensão do 
ensino a todos os cidadãos, desde que a educação brasileira tenha como foco fornecer aos 
estudantes um ensino de qualidade, transmitindo plenas capacidades a eles para que pos-
sam assimilar o acervo cultural que até o presente momento a humanidade construiu, mas 
que também seja capaz para superar esse acervo, objetivando-se diante da realidade e trans-
mitindo a sua essência para a sociedade. Diante disso, a Filosofia se apresenta como um ins-
trumento significativo na construção de um sistema de ensino de qualidade, já que fornece 
ao estudante a autonomia necessária para que ele possa enfrentar e superar as contradições 
que o capitalismo almeja embutir na sua essência e, dessa forma, garantir o processo dialé-
tico entre ele e a sociedade na elaboração de suas capacidades intelectuais e criativas.  
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A Questão Agrária no Brasil
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 Coordenadora: Profª Drª. Djanira Soares de Oliveira e Almeida4

Resumo: O presente estudo tem o intuito de apresentar a importância de se dis-
cutir o tema em sala de aula, a partir das questões históricas que con-
correram para a instalação da realidade agrária no País. O tema é mal 
colocado ao grande público, dado que os veículos de informação tratam 
a questão de forma superficial e tendenciosa, por descaracterizarem o 
verdadeiro cunho das lutas dos movimentos sociais e tampouco infor-
marem  os reais motivos da distribuição desigual de terras. Portanto, 
cabe à escola tratar o assunto de forma mais elucidativa e menos com-
prometida com os capitalistas da terra. Dessa forma, o artigo se pro-
põe a compor a luta de acadêmicos por uma educação de qualidade, 
comprometida única e exclusivamente com a formação humanística do 
aluno, apresentando-lhe as questões sociais do presente e  alertando-os 
acerca de fatores históricos que culminaram em tais problemas.

Palavras-chave: Questão agrária, MST, latifúndio, desigualdade, movimentos sociais. 

Introdução 
A extensão universitária é uma forma de interação que deve existir entre a universidade 

e a comunidade na qual está inserida. É uma espécie de ponte permanente entre a uni-
versidade e os diversos setores da sociedade, uma troca de conhecimentos, em que a uni-
versidade também aprende com a própria comunidade sobre os seus valores e sua cultura. 
Assim, a universidade pode planejar e executar as atividades de extensão respeitando e não 
violando esses valores e cultura. A universidade, através da Extensão, influencia e também 
é influenciada pela comunidade, ou seja, possibilita uma troca de valores entre ela mesma 
e o contexto social m que s insere. 

1   Graduando e licenciando em História pela UNESP- Campus de Franca.

2   Graduando e licenciando em História pela UNESP- Campus de Franca.

3   Graduando e licenciando em História pela UNESP- Campus de Franca.

4   Professora Livre-Docente em Educação, lotada no DECSPI/FCHS/UNESP – Franca.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

1134
C

ap
.6 • Filosofia, H

istória, Id
entid

ad
e e C

id
ad

ania – M
ovim

entos Sociais

É por meio dessa via de estudo que pretendemos exemplificar no presente artigo a 
possibilidade de realizar uma prática pedagógica de ensino de história para a Educação 
Básica, em uma Escola Pública na cidade de Franca, localizada no interior do Estado de 
São Paulo, por intermédio do Núcleo de Ensino, grupo de pesquisa e extensão em educa-
ção, que funciona na unidade FCHS/UNESP,  nessa mesma cidade.

O Núcleo de Ensino da Universidade Estadual Paulista funciona, nas diferentes Uni-
dades onde está implantado, exatamente como esse elo de ligação entre universidade e 
sociedade, com a finalidade de, pela  extensão universitária, estabelecer vínculo com a 
educação escolar, via gestores, professores e alunos. 

Os projetos são enviados para a reitoria da UNESP em São Paulo, e analisados por 
uma comissão avaliadora, se são viáveis, o que acrescentam à escola, seu embasamento, 
metodologia, resultados esperados,o orçamento que deverá ser provido ao aluno, enfim, 
todos os suportes para que o mesmo realize seu projeto e transmita as ideias que ele traz. 
Se o projeto passa pela banca, é devolvido à Universidade que o enviou junto com a apro-
vação e a liberação do material, transporte e bolsa-auxílio, para que o graduando comece 
a trabalhar, assim que possível.

Este projeto foi enviado à UNESP no final do ano de 2009, ainda que a pesquisa em 
educação, o interesse em manter contato direto com a rede e devolver à sociedade o apren-
dizado desenvolvido dentro da Universidade, já viesse desde o estágio no ensino funda-
mental e médio, obrigatório no curso de graduação.  O interesse pela pesquisa junto aos 
alunos foi decorrente da observação nos estágios, inegável a importância da observação, 
afinal, é dela que  decorre  o conhecimento da realidade escolar de fato, dos alunos, pela 
aproximação com nomes, identidades, interesses,  expectativas da Direção e do professor, 
entre outros benefícios.

Uma linha de pesquisa teórica para o ensino de História bastante desenvolvida na uni-
versidade é o trabalho coma questão agrária, este considerado dentro da realidade social da 
região e consideradas as linhas de pesquisa presentes na FCHS, da Universidade, tratadas 
dentro dos cursos de graduação, via Núcleo de Ensino (História, Direito, Serviço Social e 
Relações Internacionais).

O tema foi selecionado a partir da observação in loco, levantamentos documentais, es-
tudo de obras, estágios, frequência a grupos de extensão, mas principalmente  pelo recorte  
do contexto histórico em que a questão agrária se estabelece e por sua relevância social. 
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A História Agrária do Brasil
A distribuição de terras no Brasil, desde a época de sua colonização, foi feita de forma 

desigual e com a finalidade de privilegiar uma camada específica da sociedade. O reino de 
Portugal, sem condições de administrar as terras conquistadas e, preocupado em manter 
o território conquistado, decidiu dividi-lo em extensas faixas de terra e entregar a admi-
nistração dessas faixas a alguns homens, escolhidos, em sua maioria, pelas posses e, conse-
quentemente, pelo status que ocupavam na sociedade europeia.

Desse fato, podemos estabelecer duas considerações em relação à política de Portugal 
no que tange à administração de sua colônia. A primeira é que houve não uma renovação 
– tampouco esse anseio -, na organização político-econômica da época. Ou seja, podemos 
dizer que a divisão de terras feita no Brasil atendia aos critérios de uma ordem que se 
aproximava e muito da ordem feudal, apesar de a Europa estar passando por uma etapa de 
implantação do capitalismo. 

Como bem observou João Carlos Monteiro de Carvalho, “acredita-se que não tenha 
existido em época alguma um modo de produção em sua forma pura, mas sim formas con-
cretas, expressas em ‘formações sócio-econômicas’.” 5 Dessa forma, não existe um único 
modo de produção que tenha tido hegemonia absoluta, principalmente quando estamos 
falando de uma época de grandes alterações nas estruturas mentais, políticas e sociais 
ocorridas no século XVI. E, portanto, podemos dizer que a estrutura agrária no Brasil 
colônia tinha fortes traços do feudalismo.

A segunda observação possível em uma análise da origem da política de terras no Brasil 
colônia é a de que houve uma “privatização” da colonização. Isso quer dizer que o Esta-
do português transferiu, de uma forma ou de outra, à esfera privada, a responsabilidade 
pela organização social. Em outros termos, a colonização das terras tupiniquins se deu de 
tal modo cuja prioridade não era o bem estar dos colonizadores, não era o sonho de um 
“Novo Mundo” e, sim, o enriquecimento de uma camada da sociedade.

A discussão acerca da realidade agrária no Brasil só foi ganhar mais força em 1842 e 
a implementação de uma pretensa modificação nessa estrutura só veio em 1850, quando 
se aprova a Lei nº. 601/1850, mais conhecida como Lei de Terras. A principal preocupa-
ção dos legisladores não era, em circunstância alguma, repensar a distribuição das terras 
e a política agrária adotada anteriormente, mas garantir que, com o fim da escravidão e 
a imigração européia, que a força de trabalho livre tivesse acesso à terra. Logo, a Lei de 
Terras não tinha o objetivo de construir uma sociedade menos desigual e, sim, de manter 
a desigualdade, favorecendo, ainda, a um setor da sociedade.

5   CARVALHO, João Carlos Monteiro de. Camponeses no Brasil. Petrópolis:  Vozes, 1978,  p. 68.
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A Lei de Terras definiu que as terras já ocupadas poderiam ser regularizadas e regis-
tradas como propriedade privada daquele que a ocupava. As terras ainda não ocupadas, só 
poderiam ser adquiridas por compra. Dessa forma, a mão de obra livre que chega ao Brasil 
passa a ser dependente dos grandes “barões da terra” e, pior, sua condição de trabalho e 
salário estão sujeitos a uma política coronelista e que visava à máxima exploração e os 
mínimos gastos.

Percebe-se, portanto, que a Lei de Terras pretende cercear o espaço do pequeno cam-
ponês, transformando-o em mão de obra. Karl Kautsky observa que “O pequeno campo-
nês só produz aquilo que lhe é necessário. Não vende sua produção excedente, mas seu 
tempo excedente. As leis de concorrência não se aplicam a ele.”6 E, a partir daí concluímos 
que o pequeno camponês não interessa, de forma plena, ao capitalismo, sendo, assim, 
fácil observar o motivo pelo qual o pequeno camponês não foi privilegiado nas medidas 
adotadas no que concerne à política de terras no Brasil. Além disso, é importante notar 
que o próprio papel do pequeno camponês acaba sendo visto com olhares negativos. Caio 
Prado Júnior, em “Formação do Brasil Contemporâneo” diz que: “A mediocridade dessa 
mesquinha agricultura de subsistência que praticam (...) leva para elas, por efeito de uma 
espontânea seleção social, econômica e moral, as categorias inferiores da colonização. Não 
encontramos aí, por via de regra, senão um elemento humano, residual, sobretudo mesti-
ços do índio que conservaram dele a indolência e qualidades negativas (...)”7. Vê-se, por-
tanto, que o Brasil carrega em sua história não só o estigma da coerção física e legislativa 
sobre aqueles que não atendem plenamente aos anseios do capitalismo, mas também o 
estigma da coerção moral sobre essas categorias. O objetivo, nesse caso, é discriminar uma 
ação e, se ainda assim, houver pessoas dispostas a praticá-la, ter-se-á um corpo legislativo 
que garante a coerção física, que garante o impedimento pela força.

A realidade agrária, grosso modo, não contou com mudanças consideráveis. Já na Re-
pública, no governo de João Goulart, houve um aumento no número de movimentos 
sociais ligados ao campo e, a partir daí, instaura-se uma declarada luta entre aqueles que 
detêm a terra e os que não a detêm.

Com a instauração do Regime Militar no País, aprova-se o Estatuto da Terra cuja 
principal função é nortear algumas ações governamentais no que tange à política de terras. 
Não é necessário ressaltar o esforço feito pelo Regime Militar no intuito de sufocar os 
movimentos sociais e uma possibilidade concreta de reforma agrária.

A partir da década de 1970, os militares implantam um modelo agrícola cujo princi-
pal objetivo é a modernização da agricultura, privilegiando a grande propriedade, com 
6   KAUTSKY, Karl.  A questão agrária. Rio de Janeiro : Laemmert, 1968, p. 97.

7  PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. Brasília: Brasiliense, 1942, p. 161.
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fomento a partir de sistemas de crédito e, em alguns casos, do subsídio. Por seu cunho 
“modernizador e conservador”, aumentou as áreas de cultivo da monocultura e, por outro 
lado, prejudicou a agricultura familiar, provocando o êxodo rural e aumentando o fosso 
que separa os ricos e os pobres do campo.

A partir daí, surgem alguns movimentos preocupados em reaver o direito de trabalho 
do pequeno produtor. O primeiro movimento preocupado com a reforma agrária de fato é 
a Comissão da Pastoral da Terra, movimento este que dá origem ao principal movimento 
social em atividade no País hoje: o Movimento dos Sem Terra, conhecido como MST.

O MST começou a ser formado na região Centro-Sul do País e sua formação foi lenta 
e gradual. Podemos dizer que seu gérmen está no episódio que data de 7/09/1979, quando 
ocorreu a ocupação da gleba de Macali, no Rio Grande do Sul. No entanto, seu “nasci-
mento” se deu somente no ano de 1984, no evento conhecido como 1º Encontro Nacional 
dos Trabalhadores do Campo, ocorrido em Cascavel, no Paraná, entre os dias 21 e 24 de 
janeiro. Um ano depois, entre os dias 29 e 31 de janeiro, surge o 1º Congresso Nacional e, 
assim, as lutas sociais pela terra passam a se dar de forma mais organizada.

Ainda hoje o MST enfrenta forte oposição da aristocracia da terra ou de seus represen-
tantes, presentes principalmente nos órgãos públicos e na mídia. O fato é que a reforma 
agrária, apesar da resistência de alguns setores da sociedade, é uma necessidade inegável 
para o País. Mesmo aqueles que defendem a ordem estabelecida, que lucram com o capita-
lismo e não necessariamente compõem algum movimento dito da esquerda sabe da neces-
sidade, para o próprio avanço do capitalismo, de se quebrar esse imenso fosso existente en-
tre os miseráveis do campo e a aristocracia rural. Vários países na Europa se defrontaram 
com essa realidade e administraram-na de forma sensata, ou seja, os governantes cederam 
às pressões populares para garantir a ordem estabelecida. No Brasil, as políticas oficiais a 
esse respeito têm sido tímidas e pouco significativas e tendem a postergar a reforma agrá-
ria. Resta-nos analisar a sociedade e pensar até quando essa política terá espaço sem que 
gere maiores conflitos sociais.

1. A Questão Agrária e a Educação
Nos dias de hoje, a televisão tem sido parte da realidade de crianças e adolescentes. 

Mais que um componente do momento de lazer dos jovens, a mídia, em especial a TV, se 
apresenta como uma alternativa de educação, como uma ferramenta didática, muitas vezes 
detentora da informação factual que elucida – ou deveria - milhões de pessoas.

Esse papel de importância tem gerado alguns problemas, quando a discussão passa a ser 
voltada para âmbito do compromisso social da informação. Muito se discute, por exemplo, 
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a respeito do consumismo, recrudescido pelo bombardeio das propagandas sobre crianças 
e adolescentes. No entanto, para a finalidade que pretende o presente artigo, vale ressaltar 
a importância das propagandas ideológicas divulgadas em jornais impressos ou nos noti-
ciários da televisão.

Não é necessário que se discorra muito acerca da história da difusão da televisão no 
Brasil para se perceber que os donos dos maiores meios de comunicação do País perten-
cem à classe dominante e que sua postura está comprometida com a manutenção do status 
quo. Para ilustrar, basta citar a conivência do jornal “Folha de São Paulo” com o Regime 
Militar instaurado no Brasil entre os anos de 1964 e 1985. De acordo com Elio Gaspari, 
“Carros da empresa (Folha) eram emprestados ao DOI-CODE, que os usava como co-
bertura para transportar presos na busca de ‘pontos’.”8.

Dessa forma, torna-se claro que a mídia no Brasil está comprometida com os anseios 
da classe dominante e que, portanto, irá utilizar de propagandas ideológicas que vão de 
encontro aos interesses de movimentos sociais como o MST, por exemplo.

Ora, para legitimar o discurso acusativo contra o MST, é necessário que a mídia trate 
a questão agrária no País de forma superficial, não demonstrando os reais fatores que 
levaram ao surgimento de tais movimentos, ignorando todo o processo histórico de favo-
recimentos estabelecido.

O próprio conhecimento acadêmico já ignorou as mais diversas causas históricas para o 
estabelecimento da realidade agrária no País em nome de uma propaganda ideológica du-
vidosa. À guisa de exemplo, temos a coleção chamada “Cadernos Nacionalistas”, uma co-
leção de estudos dividida em vários pequenos livros que tratam temas como: a infiltração 
do comunismo no País, os problemas sociais do Brasil, a reforma agrária etc. Na edição de 
número 4, intitulada “O Árduo Caminho da Reforma Agrária”, o autor José Setzer com-
para a realidade agrária nos Estados Unidos com a do Brasil e dá alguns indicativos do que 
deve ser feito em relação a isso. O autor desconsidera importantes fatores que compõem a 
mentalidade e a estrutura política dos dois países e delega ao lavrador a responsabilidade 
para a solução dos problemas da terra. Diz que “Os Estados Unidos estão servidos neste 
particular [da vantagem em relação à questão agrária] porque encontraram o caminho 
certo automaticamente pela livre iniciativa e pelo método do ‘error and trial’(...)”9, mas ele 
não leva em conta, por exemplo, que enquanto Abraham Lincoln estabelecia o Homestead 
Act, de 1862, - que determina a posse de uma terra de, no máximo, 160 acres para quem 
a cultivasse por cinco anos – Dom Pedro II assinava a Lei de Terras que garantia posse 
aos latifundiários da época, dificultando o acesso a ela. Além disso, o autor defende que a 
8   GASPARI, Elio. A ditadura escancarada: as ilusões armadas. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 395.

9   SETZER, José. O árduo caminho da Reforma Agrária. São Paulo: Ipê, 1964, pp.2-3.
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existência da desigualdade na distribuição de terras é um problema dos próprios lavrado-
res brasileiros: “A estatística indica que a maioria dos lavradores americanos possui nível 
secundário completo (...)”10.

Dessa forma, percebemos a necessidade que a escola e o mundo acadêmico têm de 
apagar alguns estigmas deixados tanto por intelectuais quanto pela mídia brasileira acer-
ca de nossa história agrária. Assim, o papel da escola passa a ser o quebrar preconceitos, 
suprindo uma necessidade criada a partir do comprometimento de setores que deveriam 
informar com o capital. O papel da escola na sociedade é, ad hoc, o de esclarecimento, de 
aprofundamento da informação de forma a proporcionar a boa formação do indivíduo. 
Uma vez assumida pela escola, em particular pelo professor, o papel social de esclarecer o 
aluno acerca das questões históricas que concorreram para a instalação da realidade como 
ela se nos apresenta, cabe, portanto, pensar nas formas didáticas de se apresentar o tema 
ao aluno.

2. Metodologia
A questão de propriedade, posse e ocupação são demasiadamente abstratas para que o 

aluno consiga compreender sem exemplo e, a partir disso, surge a necessidade de elabora-
ção de dinâmicas escolares para a melhor absorção do conteúdo. Inicialmente tais dinâmi-
cas consistiram em estudo dirigido em grupos, escolha de um relator entre os participantes 
e apresentação oral para o grande grupo. Ao longo das sessões, elas foram diversificadas 
e buscaram relacionar as atividades ao tema da proposta: aula expositiva, apresentação de 
multimídia e visitas a acampamentos. Vejamos a seguir algumas dinâmicas criadas pelos 
autores deste artigo para facilitar a compreensão do aluno a respeito do tema questão 
agrária.

2.1 O latifúndio em sala de aula

Essa dinâmica consiste em escolher algo que tenha fundamental importância na sala 
de aula e concentrar nas mãos de poucos alunos, traçando relações entre tais objetos e a 
terra. Explica-se: o aluno estabelece com os objetos disponíveis em sala uma relação de 
dependência. Nada mais importante aos alunos do que a carteira, onde apóia seu material 
e passa a maior parte dos seus estudos. Dessa forma o professor deve sugerir que todos se 
levantem e aguardem ao lado de suas carteiras. O segundo passo é explicar que haverá uma 
redistribuição das carteiras de acordo com critérios específicos que podem ser observados 
durante a aula (cor das camisetas, vestimentas, calçados, etc.). É importante que se atenha 

10   Idem. p. 4.
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para que determinados alunos (uma minoria) acumulem 4 ou 5 carteiras, enquanto outros 
fiquem sem nenhuma (a maioria). A partir do problema de restrição de acesso à carteira a 
alguns alunos, deve-se propor uma discussão com a finalidade de resolução do problema e, 
fazendo relações com o fato da má distribuição de carteiras, apresentar a história do Brasil 
e os conceitos de capitanias hereditárias, sesmarias etc.

O objetivo da dinâmica é materializar o problema da terra com objetos do cotidiano 
escolar, mostrando ao aluno que aquele que sofre com a distribuição desigual da terra so-
fre, ainda, dificuldades cotidianas geradas por esta. 

2. 2 O desmatamento

Um grave  problema gerado pelo uso da terra adequado estritamente à demanda capi-
talista é o desmatamento. Portanto, este é um tema que deve ser trabalhado concomitan-
temente à questão agrária e, mais uma vez, é necessário que se materialize o problema ao 
aluno. Dessa forma, para a realização desta dinâmica, deve-se preparar, preliminarmente, 
algumas pequenas fichas: umas conterão a ilustração de árvores, outras a ilustração da 
soja, da cana-de-açúcar etc. Em aula, os alunos serão divididos em dois grupos iguais. Um 
deles receberá as fichas com o desenho de árvores, que representarão a “Mata Nativa”. O 
segundo grupo receberá as fichas contendo a ilustração da soja, cana-de-açúcar etc., repre-
sentando a “Agroindústria”. Ambos os grupos serão submetidos a um jogo de perguntas e 
respostas sobre os temas vistos nas aulas antecedentes (que devem se relacionar à questão 
agrária e/ou ambiental). Cada resposta correta para o grupo “Mata Nativa” significa o au-
mento do número de fichas “Mata Nativa” e a diminuição das fichas do grupo oponente. 
Enquanto que uma resposta correta para o grupo “Agroindústria” significa, para o grupo 
oponente, a troca de uma ficha que representa uma árvore por uma outra que represente 
a soja. A dinâmica se finaliza quando um dos grupos perderem todas as fichas. Espera-
-se que os alunos, ao final da dinâmica, conscientizem-se dos benefícios de se manter a 
vegetação nativa e pensem em alternativas para o desenvolvimento sustentável, além de 
perceberem os benefícios da agricultura familiar.

Considerações Finais
O uso das dinâmicas deve ser pensado e adequado conforme as necessidades e ca-

racterísticas regionais do aluno. Caberá ao professor a análise de tais características. No 
entanto, as aulas não devem se resumir a tais dinâmicas, elas são apenas complemento 
de outros métodos como aula expositiva, multimídia, visitas a acampamentos etc. O fato 
é que, diante da realidade agrária brasileira, o professor desenvolve importante papel e 
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a discussão deve ultrapassar os muros acadêmicos e ser levada ao nível do ensino médio 
e fundamental para que, um dia, cheguemos o mais próximo possível de uma sociedade 
onde as diferenças não sejam covardemente contrastantes.
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Cartografia Histórica Como Compreensão do 

Outro: Uma Interpretação de Dois Mundos

Maria Celeste FACHIN1

Júlio César ZANDONAIDI2

Lucas Braghetta CÁCERES3

Thiago Henrique ALVARADO4

Resumo: Busca-se tornar compreensível, tanto no elemento cognitivo quanto no 
ético, a alteridade perante os demais grupos. Ensina-se através de mapas 
um olhar compreensivo para a diversidade cultural, um melhor enten-
dimento de nosso lugar no universo e nosso destino humano. O projeto 
também visa lançar uma abordagem das mentalidades e costumes pelo 
estudo das cartas, pois esta perspectiva é deixada à margem por ainda 
vigorar uma história política, econômica e militar. Este fato faz com o 
que o conhecimento do homem em si deixe de ser pertinente e não leve 
em consideração a cultura e as camadas sociais mais baixas. Embora 
o projeto privilegie a Europa, suas críticas à cultura Ocidental servem 
para compreensão das mais variadas sociedades do globo terrestre.

Palavras-chave: Alteridade; Cartografia; Mentalidade; Visões de mundo.

1. Introdução
A Cartografia Histórica pouco desenvolvida no Sistema Educacional Brasileiro, além 

da cartilha sugerida pelo Estado de São Paulo levou à idealização deste projeto, que visa 
o homem, a partir das mais variadas expressões, presente nos mapas e cartas trabalhados.5 
Se o homem por ansiedade e indagação precisa localizar-se no mundo e no espaço a que 

1    Docente do Departamento de História da Faculdade de História, Direito e Serviço Social - UNESP de Franca.

2    Discente do Curso de História da Faculdade de História, Direito e Serviço Social - UNESP de Franca.

3    Discente do Curso de História da Faculdade de História, Direito e Serviço Social - UNESP de Franca.

4    Discente do Curso de História da Faculdade de História, Direito e Serviço Social - UNESP de Franca.

5   Há uma diferença conceitual no que se refere aos termos mapa e carta. O primeiro é designado, geralmente, para 

tratar grandes proporções geográficas e de utilização didática, daí o nome mapa-múndi. O segundo fixa-se num território 

menos amplo e com uma utilidade prática maior. As diferenças lingüísticas colaboraram para uma confusão, pois “ao que 

os ingleses chamam map,  indistintamente, os portugueses, espanhóis e italianos chamam carta, os franceses carte, os 

alemães karte e os holandeses kaart.” CORTESAO, A. História da cartografia portuguesa. Vol. I [s. l.:s.n]: 1969, p. 4.
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pertence como forma de afirmação de suas origens e de sua sobrevivência, a cartografia 
participa, de maneira quase restrita, do desenvolvimento técnico-intelectual ou compre-
ensão de determinada sociedade. É explicitada nela os medos, os desejos e a mentalidade 
destes povos, portanto, é um documento indispensável nos estudos da humanidade. Atra-
vés da iconografia presente nas cartas observa-se a intersecção entre real e imaginário, não 
estando momento algum da História ausente desta característica.

O homem subjetivo que a objetividade científica tentou suprimir ainda permanece nas 
cartas mais avançadas. Nesta intersecção real - imaginário foi estudado como cada época 
e cada grupo de homens a interpretou e compreendeu, podendo, então, definirmos a car-
tografia de acordo com Salichtchev, como a “ciência que trata e investiga a distribuição 
espacial dos fenômenos naturais e culturais, suas relações e mudanças através do tempo, 
por meio da representação cartográfica”.6

Com toda a tecnologia que nos cerca é ainda comum perguntarmos a utilidade de um 
mapa. Esta questão que não é apenas do homem moderno vem sendo comumente feita 
através dos séculos. O sentido e o estudo da cartografia variaram muito conforme os pe-
ríodos e as pretensões de determinados grupos, então, cabe estudá-los para compreender 
a sua representatividade no tempo e no espaço. Em todos estes momentos da História a 
cartografia acompanhou as tensões da sociedade em que esteve inserida, implicando na 
representação cartográfica estes fatos. 

Segundo Armando Cortesão,

[...] a história das cartas, em que a informação geográfica tem sido gra-

dualmente registrada através dos séculos, ajuda-nos a conseguir uma 

perspectiva melhor da evolução do conhecimento que o homem tem tido 

do seu planeta e mesmo dos conhecimentos humanos em geral. A geogra-

fia e a história têm tantos aspectos e interesses em comum que os estudos 

histórico-geográficos constituem um fundamento indispensável da histó-

ria da civilização, que é o expoente mais elevado da história da humani-

dade. Daqui a importância da história da cartografia.7 

Portanto, a cartografia vai além da função objetiva de localização, é tida como veículo 
de informações sobre os homens, a organização social ou à nação a que pertence. 
6    SALICHTCHEV,  K.A  .  Some  reflections  on  the  subject  and  method  of  cartography  after  the  sixth  international 

cartographic conference. The Canadian Cartoghapher, v.10, n.2, pp. 106-111, dez. 1973. Tradução livre.

7   CORTESAO, A. op. cit., p. 4.
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A cartografia por tais aspectos veicula-se ao que chamamos interdisciplinaridade ou 
podemos ir mais adiante, a uma transdisciplinaridade.8 Tanto a Geografia quanto a His-
tória nestes últimos cinqüenta anos têm demonstrado uma abertura e um maior entendi-
mento do conhecimento, que somente se torna viável quando pertinente. A par das espe-
cializações e, muitas vezes, hiperespecializações, os esforços mantidos pelos estudiosos das 
duas áreas demonstram resultados frutíferos, aliando-se à Física, Matemática, Psicologia e 
demais áreas do conhecimento humano.

Este trabalho não seria possível sem as devidas colaborações das escolas estaduais pro-
fessores Ângelo Gosuen e Michel Haber, ambas da cidade de Franca. Em virtude dos 
surtos de gripe A, ocorridos em meados de 2009, e das políticas sanitárias postas em prá-
tica, infelizmente a “Escola Estadual Profº. Michel Haber” não pôde efetuar o trabalho. 
Quanto à “Escola Estadual Profº. Ângelo Gosuen”, nossas sinceras gratidões por ter nos 
acolhido tão bem. Deve-se chamar a atenção para o Projeto GEODEN (Geotecnologias 
Digitais no Ensino),9 coordenado pela Profª. Draª. Angelica Carvalho di Maio, que dis-
ponibiliza abordagens eletrônicas na área de Geografia, nos ensino fundamental e médio, 
recurso largamente utilizado para elaboração das aulas.

2. Desenvolvimento
O projeto tentou expor os alunos a uma nova abordagem pouco utilizada na Educação, 

a História das Mentalidades junto às cartas. Busca-se um conhecimento consciente, atra-
vés das diversas periodizações, dos elos que nos unem a um dos mais primitivos anseios: 
o de se localizar. As cartas contêm em si, o conhecimento dos homens contemporâneos 
a elas, ao mesmo tempo, que traduzem a relação do homem com o espaço geográfico. 
Ademais, tal junção de visões, a objetiva e a subjetiva, é importante para atender uma pro-
blemática recorrente ao ensino: a dificuldade em relacionar elementos do conhecimento, 
ou seja, a pertinência do mesmo.10 Essa abordagem, inclusive, se faz presente em diversas 
provas e necessidades cotidianas e já é realidade no ensino, ao menos nos debates durante 
a formação de professores, embora muitas vezes não seja evidente. Os dados seguintes 
foram coletados em turmas de 7ª séries do ensino fundamental, atualmente, oitavo ano. 
Na “Escola Estadual Professor Ângelo Gosuen”, dispomo-nos de aparato tecnológico e 
instrumentos geográficos, como globos terrestres e planisférios além de sala de projeção 
equipada, necessários à permanência e manutenção do projeto. 
8   A noção de transdisciplinaridade perpassa todo o pensamento complexo das obras MORIN, E.  Os sete saberes 

necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2005; MORIN, E. Educação e complexidade: os sete saberes 

e outros ensaios. São Paulo: Cortez, 2002.

9   Pode-se acessar pelo site <www.uff.br/geoden/index.htm>.

10   MORIN, E. Os sete..., p. 36.
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Nosso objetivo principal foi mostrar o tempo conjuntural e de longa duração de ma-
neira bem simplificada. Não queríamos apenas alunos passivos, vendo nos detalhes a di-
ferença entre cartas dos séculos VI e XII – ambos pertencentes ao período medieval –, 
mas, sobretudo, questionadores das mudanças nos mapas juntamente com a alteração da 
percepção do homem e seu tempo, seguindo uma tradição de pensamento que remete aos 
Annales,11 em especial a Nova História.12 A larga visualização de cartas apóia-se nos gran-
des anúncios e nas grandes propagandas, onde se apreende mais facilmente as imagens 
do que o conteúdo auditivo ou escrito, pois a imagem contém em si, todo um significado 
através de sua imagética, fazendo que a associemos rapidamente a um conceito;13 assim, 
o ensino como entretenimento, serve mais para o educador e os discentes, do que uma 
educação tradicional, ou seja, apoiada em resultados embasados em medos de testes e do 
próprio educador. Esta educação, que tratamos como tradicional, apóia-se na idéia que 
formamos uma hierarquia que intimida os alunos, sendo exercida ou percebida, como ver-
tical, tendo os alunos como simples receptáculos do conhecimento que o educador possui.

Embora as periodizações clássicas venham sendo alvo de críticas é certo que algumas 
transformações realmente ocorrem, mas sem querer atender ao mero sentido de evolução 
positiva ou regressão negativa, tanto nos âmbito qualitativo e/ou quantitativo, em deter-
minados momentos específicos da História. Portanto, o trabalho foi divido em períodos 
cronológicos para facilitar a assimilação do conteúdo pelos alunos e para aproveitamento 
de conhecimentos prévios.

No presente artigo, traçaremos um rápido resumo da História das Cartas14 e depois 
analisaremos o desenvolvimento da teoria na prática das aulas. Os conceitos histórico-ge-
ográficos presentes nelas foram levantados, mantendo nosso foco interdisciplinar. Concei-
tos básicos como projeção e coordenadas foram explicadas e contextualizadas e reiteradas 
em diversos momentos, além de enfatizar que nem sempre uma carta possui essa preocu-
pação objetiva dos mapas atuais.

2.1. Uma Breve História da Cartografia

É possível dimensionarmos a cartografia em quatro períodos: antiga, medieval, moder-

11   Para  um maior  esclarecimento  do  assunto BURKE, Peter.   A Escola dos Annales  (1929-1989):  a Revolução 

Francesa da Historiografia. São Paulo: UNESP, 1997. 

12   LE GOFF, J.  A história nova. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

13   Este conceito vai de encontro aos da semiótica. Ver FIORIN, J.  Semiótica e comunicação. Galáxia, Brasil, v. 4, n. 8, 2007. 

Disponível em <http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/galaxia/article/view/1410/1202>. Acesso em: 14 abr. 2010.

14   As cartas utilizadas no projeto podem ser visualizadas pelo site Henry-Davis, que inclusive, possui monografias. 

Pode-se acessá-lo pelo site: <www.henry-davis.com>.
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na e contemporânea.15 A cartografia primitiva16 não é considerada, pois até hoje podemos 
encontrar resquícios e pelo fato dos mapas-mentais serem uma herança. Ela se caracte-
riza por uma demasiada simplificação do complexo geográfico em que se situa, sendo 
prioritariamente, utilitária. A compreensão e o estudo da localização de qualquer ponto 
geográfico interessante (montanhas, florestas, praias, etc.), às vezes constituindo uma mera 
curiosidade, sempre tiveram importância para os diversos povos espalhados pelo globo 
ao longo da história da humanidade. Embora o que nos tenha chegado das cartas menos 
complexas seja pouco, é suficiente para identificarmos uma continuidade no homem mo-
derno, a dos mapas-mentais. 

Ao decorrer do tempo histórico e geográfico, as sociedades experimentaram uma cres-
cente complexidade. Este fenômeno permitiu o surgimento de uma organização social 
mais rigorosa, o que leva a um contínuo processo de sedentarização. Esta fixação em de-
terminado local propiciará à cartografia uma exatidão cada vez mais “aceitável”,17 o que 
nos atestará futuramente as cartas utilitárias e cadastrais na Babilônia e Egito. As cartas 
mais antigas que se têm conhecimento eram feitas em argilas, paredes e peles de animais.18

É na convencional periodização da Antiguidade Clássica, especialmente na Grécia, que 
a cartografia tem o seu período mais brilhante, onde assume um caráter matemático e é 
influenciado pela astronomia. É o momento que passa a ser objeto de considerável estudo 
pelos filósofos, como afirmava Estrabão (c.63 a.C. – c.24 d.C.).19 Embora com severos 
erros de cálculos por se apoiar em medidas de Posidônio (c.135 a.C. – 50 d.C.),20 Cláudio 
Ptolomeu (c.90-168 d.C.)21 permanece o maior expoente desta época. Contudo, o esplen-
dor do seu trabalho foi se perdendo, sendo reencontrado apenas no século XV. Isto se deve 
a falta de incentivo e motivação medievais para se lançar ao mar. Este era entendido como 
um lugar que as figuras malignas se encontravam. Quando esta obra faz a sua reaparição, 
a sociedade já se situava num estágio psíquico e material mais estável, tendo este último 
aspecto contribuído largamente para enfrentar o mar.

A cartografia romana,22 inspirada na grega, herda o grande rio Oceanus circundando 
a terra, mas deixa à margem o que podemos chamar cientificidade, ou seja, os cálculos e 

15   Preferimos a periodização apresentada por Armando Cortesão pela sua clareza e potencial pedagógico, consoante 

com a proposta do projeto.  CORTESAO, A. op. cit., pp. 6-7. 

16   Ibidem, p. 73.

17   Em relação aos erros intelectuais MORIN, E. op. cit., p. 22.

18   CORTESAO, A. op. cit., p. 74.

19   Ibidem, pp. 91-93.

20   Ibidem, pp. 89-90.

21   Ibidem, pp. 95-111.

22    Ibidem, p. 148.
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a precisão. O que importará no Império não é a localização exata de um ponto, mas sim 
os itinerários e rotas comerciais, isto é, o mundo romano.23 Marca também o surgimento 
do mapa T-O ou Orbis Terrarum, que separa as três grandes massas de terras conhecidas, 
África, Ásia e Europa, por três massas de rios, o Mediterrâneo, o Nilo e o Don. Este mo-
delo de mapa se estenderá por quase toda Idade Média. O mais famoso mapa romano que 
temos conhecido é a Tabula Peutingeriana (c.100 d.C.).24

Com a cristianização progressiva do Império Romano, as cartas começam a assumir um 
caráter religioso, e o mapa T-O que correspondia à terra conhecida (o mundo ecumênico), 
terá os seus povoadores: os filhos de Noé. Toda a vida será perpassada por motivos de fé e 
devoção. As cartas que, gradativamente, perdiam a exatidão, chegam a ponto de servirem 
de ilustração aos livros e a localização não corresponderá ao real, respondendo muitas 
vezes ao imaginário. Pode-se chamar este fenômeno de cosmografia. É possível observar 
nestes mapas toda a história da humanidade fundamentada na Bíblia, desde a Criação, 
sendo a partir do mapa do Salmo (c.1250), Jerusalém o centro do mundo. Porém, na Baixa 
Idade Média, especialmente na Península Ibérica, este quadro começa a se inverter. Não 
mais as cartas serão objetos de arte, uma arte que estava sempre à disposição de Deus. Esta 
região que reunia as comunidades cristã, islâmica e judaica permitirá uma confluência de 
conhecimento a par das grandes disputas político-religiosas. Marca também o surgimento 
da rosa-dos-ventos, do astrolábio e dos demais equipamentos necessários para navegação 
e localização em alto-mar ou no oceano Atlântico, mais especificamente. Dá-se também 
o surgimento de um novo tipo de carta, conhecida como cartas de marear ou portulanas.25 
A obra de Ptolomeu que havia sido esquecida, a Geografia,26 é retomada, este instante na 
História corresponde a um verdadeiro renascimento. 

A descoberta e, conseqüente, criação do Novo Mundo alterarão profundamente o Ve-
lho Mundo nos mais diversos campos do conhecimento.27 Este evento marca o surgimen-
to da cartografia Moderna que obteve vantagem de uma grande invenção, a imprensa. 
Com a divulgação e uma acessibilidade maiores aos mapas, muitas nações lançaram a sorte 
ao mar. Assiste-se também a uma crescente tentativa de limitação territorial neste período, 
com o fortalecimento dos Estados, o que leva a um maior conhecimento topográfico.

A cartografia contemporânea virá corresponder à procura de precisão cartesiana, trian-
gulações, satélites e fotos. Acompanhará também o avanço das técnicas científicas, das 
guerras e maior delineamento do território. É o nosso momento atual. Embora sejamos 
23   Ibidem, pp. 150-151.

24   Pode ser visualizada em: <http://www.henry-davis.com/MAPS/AncientWebPages/120.html>.

25   CORTESAO, A. op. cit., pp. 216-235.

26   Ibidem, p. 98.

27   Cf. p. 12.
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muito influenciados pela matemática, pela idéia de progresso e objetividade científica, 
não conseguimos suprimir toda a nossa carga subjetiva. Isto pode ser observado através 
dos mapas temáticos, instrumento muito utilizado para compreensão dos conhecimentos, 
principalmente geográficos, na educação básica, média e até superior. Nossa proposta di-
dática procurou manter essa dicotomia bastante evidente entre objetividade e subjetivida-
de, demonstrando como cada período lidou com ela quando este problema se apresentou.

São os homens por trás dos mapas que intentamos buscar e apresentar aos alunos.

2.2. Primeiro Momento: Conhecimentos Prévios e Sensibilização 
Para a Cartografia

O trabalho foi iniciado com a apresentação da cartografia em escala cronológica, par-
tindo das atuais para as mais antigas, para que os alunos percebessem a involução do 
processo artístico-científico inerente ao tema. Os bolsistas apresentaram a aula com su-
porte dos slides contendo mapas e ao modo tradicional, em pé, frente aos alunos. Técnica 
comumente adotada na exposição de aulas e seminários no meio acadêmico, a fim de que 
facilite a assimilação das palavras juntamente das imagens para corroborá-las. A fim de 
expor os mapas como documentos, e sucessivamente, uma crítica própria a ele, tais como 
as críticas internas e externas (material do documento, termos, conteúdo, etc.) pôde-se 
levantar questionamentos acerca da arte e ciência cartográficas, como a sua utilidade e 
veiculação de conhecimentos, além de situá-las num contexto específico. Os alunos ainda 
sob influência do pensamento cartesiano apontavam os mapas apenas para se situarem ou 
encontrarem um determinado local, ou seja, não faziam uma leitura da carta para além da 
sua funcionalidade objetiva. Não se tinha a perspectiva de avançar por detrás delas e ob-
servar o pensamento dos homens que as produziram e a informação que tentavam passar, 
além da localização. Visualizaram-se mapas dos diversos períodos a fim de sensibilizá-los 
para a diferença, além dos mapas primitivos. 

Os mapas primitivos ainda são encontrados em sociedades de organização menos com-
plexas. Até meados do século XX, desbravadores ao se encontrarem em terras incógnitas 
pediam ajuda aos nativos, que rapidamente se apressavam a desenhar na areia, com uti-
lização de galhos, pedras, entre outros objetos da região onde estavam.28 Este tipo de se 
documentar serviu de suporte para uma atividade, na qual foi solicitado aos alunos que 
traçassem os seus itinerários e entregassem na última aula de cartografia. Tinha-se a ex-
pectativa de que observassem o espaço social e geográfico que estavam inseridos e fizessem 
uma sucinta descrição das pessoas com quem se encontravam no transitar quotidiano. 

28   CORTESAO, A. op. cit., p. 73.
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Ao transcorrer às cartas contemporâneas, como as temáticas e topográficas, foi cha-
mada a atenção dos alunos para compreenderem que por mais exatos que possam nos 
transparecer os mapas atuais, nunca se tem certeza de que a representação corresponde ao 
real, devido às deformações e curvatura do arco meridiano da Terra.

Para desenvolver uma maior interação com os alunos, pedia-se sempre que acompa-
nhassem e tentassem atingir os resultados que os professores exibiam nos slides, junto aos 
globos que estavam às suas disposições, a fim de colocarem em prática o olhar geográfico 
e poder espelhar a percepção proposta. Pôde-se, logo, nesta primeira etapa perceber a fra-
gilidade da educação na área dos estudos histórico-geográficos. Os alunos sofriam com a 
falta de contato com os objetos, como o globo e o planisfério. Não sabiam os nomes dos 
continentes nem como localizá-los e se localizarem. Na maioria das vezes os bolsistas 
tiveram que ajudar no manuseio.

2.3. Segundo Momento: Cartografia Clássica

A segunda aula também se iniciou ao modelo padrão, de professor frente aos alunos, 
e tratou dos cartógrafos da Antiguidade.29 Sempre havia em projeção um mapa para se 
evidenciar o que os bolsistas apresentavam. O primeiro passo foi o cuidado com o termo 
clássico, designação muito posterior aos contemporâneos desta época.

Esta aula foi ricamente ilustrada com diversas formas de concepção do globo terrestre 
pelos filósofos, desde o mundo como uma cauda de peixe ao grande Oceano circundando 
a terra, de Homero (c.900 a.C.).30 Ao se apresentar uma nova concepção do globo contex-
tualizava-se o meio social e o período em que o pensador se encontrava. Explicou-se aos 
alunos o que era especulação filosófica e como ainda hoje nos referimos a ela. 

Citava-se filmes, como Tróia, que era de conhecimento amplo dos alunos, para 
ilustração do período homérico, além de constituir um interesse maior para eles por 
lidarem com uma forma de entretenimento. Para manter uma estimulação, pedia-
-se para que os alunos acompanhassem no globo a localização da região tratada e as 
transformações que a cartografia tinha com as novas descobertas filosóficas, mas quase 
sempre necessitavam de ajuda para localizá-las. Esse exercício de localização geográ-
fica permaneceu por todas as aulas, tentando sempre abranger o território no qual se 
explicava o momento histórico.

Quando se abarcou a concepção ptolomaica (c. 90 – 168 d.C.) do mundo conhecido, 

29   Ibidem, p. 76.

30   Pode-se  visualizar  a  concepção de Homero, Anaximandro e Hecateu,  em: <http://www.henry-davis.com/MAPS/

AncientWebPages/106A.html>.
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e comparou-se aos mapas atuais, os alunos ficaram perplexos de como se assemelhavam. 
Embora com toda a similitude, os cálculos de Ptolomeu estavam equivocados, pois se em-
basaram nos estudos de Posidônio, fato que desencadeou, no fim da Idade Média e início 
da Idade Moderna, o encontro da imensa massa de terra por Colombo. Ptolomeu conce-
beu a Europa com 62 meridianos, ao invés de 42, isto implicava que o diâmetro restante 
da Terra fosse menor.31

A cartografia romana não teve o brilho da grega, nem grandes cartógrafos. Assistiu ao 
contrário da evolutiva cartografia grega, o surgimento de uma mais simples, o mapa T-O 
e com fins utilitários, os itinerários. O fato de a Idade Média herdar o primeiro modelo, 
T-O, desencadeará toda uma nova forma de organizar o pensamento e a sociedade, pois 
isto irá de encontro a uma tripartição, que é presente em quase todas as esferas da vida no 
período determinado.32

2.4. Terceiro Momento: Cartografia Medieval e a Cosmografia

Nesta aula adotou-se uma nova abordagem. Foram formados três grupos, cada qual 
com um bolsista, formação que se manteve até a última aula. Observou-se uma apatia 
por parte dos alunos ao velho modelo de aula e por isso era preciso renovar. A hierarquia 
estabelecida pela figura do educador frente aos alunos e numa postura de imposição fazia 
com que se sentissem acuados. Agora, em pequenos grupos, eles podiam se expressar mais 
e não se sentirem acanhados para questionar. 

Trabalhou-se com a idéia de declínio do Império Romano para iniciarmos o período 
medieval e o primeiro passo foi tratar das transições: o que era herança e o que era ruptura 
e como isto era observável. Nada mais conveniente que uma sala de aula como exemplo de 
permanência, que segue o mesmo modelo desde os romanos. Os alunos foram atentados 
ao que significava uma transição. 

O segundo passo foi retirar a legenda negra da Idade Média. Tentou-se fugir à idéia de 
Idade das Trevas, de homens atrasados e de fé cega.33 O intento era buscar a compreensão 
dos alunos para com estes homens que nasciam e morriam imersos na religião. A Igreja 
deixou de ser a “grande vilã” da História, ao contrário, foi a mantenedora do que restou do 
grandioso império. E isto teve um preço, a reformulação do pensamento segundo os dou-
tores cristãos. Praticamente toda a sociedade passou ao sistema tripartido, dos livros didá-
ticos e senso comum. Este fenômeno de tripartição da sociedade medieval será posto “em 
31   Ptolomeu creditava 62 meridianos para o  comprimento da Europa,  quando,  na  verdade,  ele  corresponda a 42 

meridianos. CORTESAO, A. op. cit., pp.89-90.

32   DUBY, G. As três ordens ou o imaginário do feudalismo. Lisboa: Estampa, 1982.

33   LE GOFF, J.  O imaginário medieval. Lisboa: Estampa, 1994.
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xeque” com a descoberta da quarta massa de terra, a América. Embora, alguns estudiosos 
crêem que os vikings tenham pisado em terras americanas por volta do século X d.C.34

Foi o bispo visigodo, Isidoro de Sevilha (560-636),35 em c.600, que se apropriou reli-
giosamente dos mapas T-O36 e a partir do mapa do Salmo, Jerusalém passa a ser o centro 
do mundo, não mais Delfos e Roma, mas a Cidade Santa. Agora a terra conhecida era 
habitada pelos filhos de Noé: Shem, na Ásia; Ham, na África; e Jafé, o primogênito, na 
Europa. Este fato permitiu abordar dois aspectos: uma visão religiosa e uma visão étnica, 
pois Ham era o de pele mais escura dos filhos, e Jafé, o de pele mais clara. Por ter sido 
retirado da Bíblia, muitos alunos tinham um conhecimento do que se tratava. Então a 
religiosidade medieval para eles não causava tanto estranhamento, mas espantavam-se 
com a estrutura de pensamento destes homens medievos a cerca do formato da Terra, 
por exemplo. Atingido este ponto começou a se analisar as cartas medievais e o que cha-
mamos de cosmografia.

A cosmografia era o estudo que hoje podemos denominar como geográfico.37 Seguin-
do sempre um padrão baseado na tradição e a verdade revelada aos homens pela religião 
universal. Hugo de São Victor (1091-1141) definiu uma hierarquia do conhecimento 
geográfico partindo da reflexão sobre alma. Esta foi feita por Deus e dele se serve, o corpo 
serve a alma e o mundo ao corpo. Cada um deve atentar-se ao seu senhor e as palavras 
sagradas. É, portanto, lógico a representação nos mapas de passagens bíblicas através de 
questões referentes à localização do paraíso terrestre ou ao povoamento do mundo asso-
ciado aos filhos de Noé; e não devemos esquecer que a Terra era o centro do Universo, 
até então. E como era comum, a imagem significava para o iletrado aquilo que a letra 
significava aos homens doutos.38  

Uma das maiores referências a esta visão de mundo será Santo Agostinho (354 – 430), 
que influenciará muito o pensamento medieval ocidental. Para este doutor da Igreja have-
ria uma zona tórrida, mais ou menos próxima da linha do Equador, que separava o mundo 
conhecido do desconhecido. Abaixo desta zona existiam os antípodas, ou seja, criaturas que 
caminhavam de ponta-cabeça, pois estavam debaixo do mundo e nenhum homem comum 
poderia habitar estas terras. A nossa imaginação, com a possibilidade de seres além do 
nosso planeta, permite um paralelo com a realidade vivida pelos medievais. 

34   Para uma descrição detalhada do debate CORTESAO, A. op. cit., pp. 252-254. 

35   Ibidem, pp. 168-172.

36   Ibidem, p. 151.

37   Na  Idade Média não há um entendimento comum do  termo geografia,  já cosmografia possuía  três concepções 

destacadas.  Entre  elas,  existe  uma  que  engloba  tempo,  clima,  seres  vivos  fantásticos  ou  não.  KIMBLE,  G.H.T. A 

geografia na Idade Média. Londrina: Ed. da UEL, 2005, p. 2. 

38   Não devemos esquecer a importância da imaginação na compreensão de nosso mundo. MORIN, E. op. cit., p. 21.
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As viagens e contatos com o Oriente39 servirão para emprestar mais monstros, dragões, 
demônios, seres alados, etc.,40 ao imaginário medieval. O homem é o espelho para estas 
criaturas, por isso muitos apresentam feições antropomórficas. 

Demonstrar isso foi nosso objetivo primordial. Ao compreender e organizar a Natureza 
(nisso se entenda o Universo) a partir do próprio homem, ele se torna inevitavelmente a 
medida de todas as coisas. Sendo assim, ele projeta para além de sua realidade objetiva, e 
de acordo com o seu conhecimento, a sua imagem. Por isso, era preciso fazer uma recons-
trução do imaginário dos diversos períodos, lado a lado, com os componentes técnicos e 
recursos materiais desses homens em seus momentos históricos, utilizando os mapas. Para 
tal, foi necessário mostrar onde (esses monstros baseados no próprio homem) existem em 
nossa imaginação nos tempos contemporâneos; ademais é bom ver como ainda povoam 
nosso imaginário. A possível existência de vida alienígena ou de um Céu e Inferno fecun-
dam a mente humana com figuras que beiram ao grotesco, mas sempre com traços antro-
pomorfos. Aumentando, numa perspectiva que varia do horripilante ao familiar, os filmes 
de ficção científica reproduzem a nossa caracterização para a vida além-Terra.

A Baixa Idade Média, especialmente na Península Ibérica, apresentará ao mundo um 
novo modelo de cartas. A Ibéria correspondia à porta de acesso do mundo islâmico à Eu-
ropa, e a coexistência de árabes,41 judeus42 e cristãos desenvolveu uma troca intelectual a 
par da situação religiosa ou controle rígido dos senhores.43 A população árabe foi a grande 
guardiã do conhecimento grego durante o período medieval, e manuscritos de Aristóteles 
e Ptolomeu entre outros, conservaram-se ou foram traduzidos para o árabe. 

O século XIII avançou novamente na busca de exatidão. As cartas representavam os 
portos e as costas com grande precisão, pois a atividade econômica e náutica mediterrâni-
ca retomava um tímido crescimento desde o século XI. Por este motivo as cartas ficaram 
conhecidas como cartas de marear ou portulanas.44 Porém, o que havia em terra, geral-
mente, era preenchido com figuras dos povos que a habitavam, com brasões ou animais. 

39   Quanto à abordagem e descrição das viagens de Marco Polo e demais viajantes medievais a Ásia CORTESAO, 

A.op. cit., pp. 277-300. As cruzadas também foram um fator ativo da simbologia cristã medieval nos mapas T-O como 

atesta o de Jerusalém do século XII. Pode-se visualizá-lo em <http://www.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/205FF.

html>. Para uma descrição das cruzadas e a cartografia CORTESAO, A. op. cit., pp. 254-256.

40   KAPPLER, C. Monstros, demônios e encantamento no fim da Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 1994.

41   A influência dos árabes é evidente para o desenvolvimento cartográfico CORTESAO, A. op. cit., pp. 181-187. E a 

influência muçulmana também é notável. Ibidem, pp. 278-279.

42   Graças ao contato com os judeus do Oriente, a população judaica também pôde computar sua ajuda à cartografia. 

Ibidem, pp. 181-187.

43   Para além dessa simples explanação RUCQUOI, A. História Medieval da Península Ibérica. Lisboa: Estampa, 

1995.

44  CORTESAO, A. op. cit., pp. 218 et. seq.
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Aparecem nos mapas a rosa-dos-ventos e uma rede de paralelos e meridianos, com uma 
definição mais detalhada do que as traçadas pelos gregos.

Quando surge uma quarta porção da Terra, os pensadores cristãos precisaram encaixá-la 
no modelo tripartido.45 Era preciso associá-la aos filhos de Noé. E novamente apoiando-se 
no caráter étnico, de acordo com a pigmentação da pele, Ham teria num curto espaço de 
tempo feito uma viagem e povoado a América, era pensar isso ou pensar que algum filho 
bastardo ou o próprio diabo a tinham colonizado.

Alguns alunos questionavam-se por que os medievais não tinham tecnologia e como 
acreditavam nestas idéias, pois eles não conheciam o conceito de anacronismo. Ora, os 
medievos também se consideravam modernos, porém a sua filosofia e ciência estavam a 
serviço da teologia e, perante uma sociedade que anseia uma ordem, o novo não era bem 
aceito. Não foi necessário ir muito longe no tempo para explicarmos que esta idéia de 
progresso e tecnologia, tal como a concebemos, era um sonho moderno e que não cum-
prira seu papel quase messiânico. As respostas e o desenvolvimento que este modernis-
mo traria na verdade teve um revés, aumentaram-se ainda mais as dúvidas e perguntas, 
que permanecem sem respostas, tais como a origem e o sentido da vida e da história. 
Esta abordagem histórica progressista acusava os demais períodos para justificar o seu 
presente para projetar no futuro seus anseios, então, a Idade Média nos é apresentada 
como atrasada, demasiadamente religiosa e com rudimentares conhecimentos científi-
cos, revivê-la era entendido como um retrocesso. Somente com a Escola dos Annales, no 
campo historiográfico, esta situação começa a se inverter, mas em decorrência da grande 
influência, e interpretações, do positivismo de observarmos a história como um processo 
de sentido de etapas, fez com que surgisse uma intolerância às outras épocas, ao menos 
no que diz respeito aos fatores materiais e tecnológicos, e que atualmente não são re-
lativizados pelos educadores. Além disso, não há nenhuma prova de que os medievais 
realmente acreditassem nas figuras presentes na sua iconografia, mas não havia nenhum 
motivo de subverter estes valores e retirá-los do mistério divino. Portanto, claramente 
há uma adjetivação para o conceito de novo e suas implicações práticas, diferente para 
as duas épocas, a atual e a medieval.

Talvez seja a Idade Média a época que mais sofra com anacronismos e reducionismos. 
Apoiados na idéia de Renascença continuamos a vê-la apenas como uma época interme-
diária, entre o esplendor da Antiguidade e as luzes do Renascimento.46 Tal imagem remete 
aos humanistas deste período, que acabou sendo cristalizada pelo Positivismo, que se apóia 

45   Este processo pode ser acompanhado com as suas  implicações nas estruturas mentais européias na obra de 

ELLIOTT, J. H. El Viejo Mundo y el Nuevo (1492-1650). Madrid: Alianza, 2000.

46   LE GOFF, J. op. cit., p. 36.
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na idéia de Ordem e Progresso científicos. Cabe, portanto, aos educadores uma revisão do 
período e, por esse motivo, fez-se dele o objeto mais esmiuçado do projeto. 

2.5. Quarto Momento: Cartografia Moderna – Os Grandes 
Descobrimentos

Junto aos alunos resgatou-se o conhecimento que possuíam das Grandes Navega-
ções, mas foi praticamente infrutífera tal ação. Esperava-se que ao menos respondessem 
aspectos que se referem aos grandes descobrimentos. Eles citavam um evento ou outro 
do período, mas sem uma abordagem sincrônica: a Europa parava quando se coloni-
zava as Américas. A ausência de uma Educação histórica assentada numa visualização 
e perspectiva geográfica acentuava este traço. Estando os alunos imersos num campo 
factual, não tinham sido capacitados para realizar pensamentos de conjuntura, apresen-
tando grandes dificuldades no raciocínio contextual, ou seja, o conhecimento não era 
pertinente.

Outro ponto que os alunos tiveram dificuldade de compreender refere-se às mudanças 
tecnocientíficas que acompanharam a humanidade em nossa evolução, sendo o termo 
usado no sentido tecnológico para diferenciar componente técnico de desenvolvimento 
cultural. Para tal, usamos novamente uma ilustração explicativa: para entender a diferença 
do aproveitamento do tempo pelo espaço, de forma simples, foi perguntado quanto tempo 
dura uma viagem de carro da cidade de Franca a Ribeirão Preto, cidade próxima. A maio-
ria das respostas variava em torno de uma hora de viagem, então seguimos nossa pergunta, 
agora questionando de quanto tempo seria uma viagem feita a cavalo no século XIX, 
usando estradas irregulares. Os alunos se espantaram quando foi dito que esta empreitada 
durava praticamente o dia inteiro. Acostumados com os meios de transportes atuais, como 
os ônibus e os carros, não tinham um parâmetro para comparação. Esta dificuldade se dá 
em diversos campos do conhecimento atual. Os meios de comunicação diminuíram as 
distâncias e estreitaram as relações das partes com o Todo, fazendo com que se aborde o 
mundo de forma compacta, além da constante e progressiva utilização de outros meios de 
transportes, que tornaram a carroça obsoleta.

Com os grupos formados, abordaram-se diversas questões, pois foi verificada uma 
melhor apreensão dos conteúdos com dúvidas e não pensamentos fechados e concretos. 
Algumas questões factuais foram levantadas, tais como “quando Colombo descobriu a 
América?” E “quando Cabral descobriu o Brasil?”. Há nestas perguntas uma enorme falha 
que herdamos e continuamos levando adiante: o mito da descoberta.
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Descoberta e descobrimento47 são termos imensamente referidos para se explicar este 
momento na história e pouco, ou quase nada, se tem feito para relativizá-los. Foi pergunta-
do aos alunos sobre os índios, se estavam perdidos para serem descobertos, e o porquê dos 
seus nomes. Então, a façanha de Colombo permitiu ilustrar várias deficiências conceituais, 
a saber: a) a idéia de conhecimento infalível, ou seja, a fiabilidade nas Ciências Exatas, que 
podem estar equivocadas; b) a questão do Outro, implicando a sua aceitação como igual 
e a sua relativização cultural; c) o conceito de Descoberta, que inconscientemente afirma 
uma superioridade concomitante à d) idéia de etnocentrismo, isto é, o homem europeu 
como modelo para o mundo.

Colombo utilizava dados ptolomaicos, que estavam equivocados em relação ao com-
primento da Europa, mas que eram considerados “exatos” para época. Estando ele crente 
deste pensamento, almejava atingir o Leste pelo Oeste, isto é, as Índias. Mas acabou 
encontrando uma nova parte do Mundo. Este evento demonstra como ciências exatas 
podem estar “erradas” ou “equivocadas”.48 Ao chegar à imensa massa de terra, Colombo 
encontrou povos distintos, nus, de fisionomia diferente. Sendo portadores de signos e 
significados próprios à cultura européia, que eram muito contrastantes com a indígena, 
e ao se encontrarem diante destas coisas, que não se sabia se eram ou não humanas, se 
julgavam como os salvadores que levariam a cultura e a religião cristã católica.49 Esta 
questão da alteridade foi bem trabalhada contextualizando com a atualidade, através 
das vestimentas, dos hábitos, diferenças religiosas e o que pensavam desta diversidade. 
Apontamentos como estes permitiram uma auto-reflexão e um conhecimento maior do 
instinto de regularidade que freqüentemente nos deparamos. Além de ressaltarmos que 
por mais que a atitude de desbravamento de Colombo fosse considerada moderna, seu 
pensamento permanecia medievo.50

47   Além  destes  termos,  uma  idéia  que  precisamos  refletir  é  quanto  o  imaginário  mágico  e  “infantil”,  comumente 

associado à Idade Média, por parte de uma historiografia progressista, mas é no início dos Tempos Modernos, isto é, na 

Renascença, que surgem com grande peso na representação gráfica monstros e demais seres, como o próprio diabo. 

Nas cartas isto pode se explicar, segundo Jaime Cortesão, devido a uma política de sigilo por parte dos recentes territórios 

nacionais em busca de caminhos e rotas privilegiados. CORTESAO, J. A política de sigilo nos descobrimentos: nos 

tempos do Infante D. Henrique e de D. João II. Lisboa: Com. Exec. das Comemorações do Quinto Cent. da Morte do 

Infante do Infante D. Henrique, 1960; DELUMEAU, J. História do medo no Ocidente. São Paulo: Martins Fontes, 1989; 

KAPPLER, C. op. cit.; NOGUEIRA, C.R.F. O diabo no imaginário cristão. Bauru, SP: Edusc, 2002. Para uma discussão 

das visões que se lançam à Idade Média, BASCHET, J. A civilização feudal. Rio de Janeiro: Globo, 2006, pp. 23-26; e 

LE GOFF, J. op. cit., pp. 35-41.

48   MORIN, E. op. cit., p. 22.

49   Compreendemos  tal como Baschet, que a Conquista é um prolongamento da Reconquista,  logo, da  Ibéria dos 

reinos cristãos. BASCHET, J. op. cit., pp. 26-28.

50   Ibidem, pp. 31-33.
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Há três momentos distintos nos mapas das descobertas,51 em especial no que se refere 
ao Brasil, como atesta o mapa de Alberto Cantino (1502) e os posteriores a ele. As primei-
ras cartas a respeito do território da América Portuguesa demonstram um processo, onde, 
a princípio, chamada Terra Papagalli, devido ao encantamento da natureza exuberante e a 
beleza destas aves. Posteriormente, com um maior contato com os povos, chama-se Terra 
Sancte Crucis, em 1508, mostrando a conversão que se deveria seguir e para afirmar isto os 
mapas trazem nas bordas figuras antropomórficas praticando canibalismo. E a partir de 
1519, o medo sobrepõe-se ao primeiro momento.

Então, pode-se chamar de encontro de culturas ao invés de descobrimento. Encontro 
este que foi muito trágico aos diversos povos que habitavam a América.

A partir de finais do século XVI, com o mercantilismo, a objetividade como critério 
na representação das rotas comerciais sobrepõe-se ao medo e encantamento. Era preciso 
exatidão e um conhecimento das rotas comerciais. Paralelamente a isto, as artes plásticas 
começam a apresentar novas plantas e animais, com a preocupação de detalhar melhor 
estas formas, pois a pretensão dos homens renascentistas não era de serem meros artistas, 
mas também de serem reconhecidos como intelectuais.

Entre as cartas apresentadas aos alunos, que datavam do fim do século XV a meados 
do século XVII, ainda encontravam-se inúmeras seguindo o modelo T-O, em formato de 
trevo ou até mesmo contendo a Profecia de Daniel. Através destes fragmentos de cartas 
renascentistas, foi possível fazer uma ponte com os alunos, perguntando quem não tinha 
celular, e como o número de respostas negativas foi considerável, os associamos a estes 
homens que produziram estes mapas. Este paralelo é possível por vivermos numa era 
global e ainda encontramos um número de indivíduos excluídos ou que não estão imersos 
neste ambiente. Na época do Renascimento, o conhecimento e novos métodos estavam 
lá, mas nem todos os homens do período adotaram, fugindo à idéia de uma história line-
ar, positivista, de um completo rompimento com o passado. Mesmo com todo o avanço 
tecnocientífico, agora englobando os dois termos, a religião permanecia como um meio 
unificador que dava coerência e sentido ao mundo. Mundo este, que tem, a partir de Mer-
cator, a Europa como centro da Terra, pois esta deixava de ser o centro do Universo. E no 
mapa de Bünting (1581), a Europa assume o corpo da Virgem, sendo a Hispania a cabeça, 
demonstrando a supremacia da Espanha no reinado de Felipe II.

Esta análise dos mapas, deixando a esfera do religioso para o econômico, acompanha o 
advento do capitalismo.

51   NORONHA, I. A corografia medieval e a cartografia renascentista: testemunhos iconográficos de duas visões de 

mundo. Hist. cienc. saude-Manguinhos,   Rio de Janeiro,   v. 6, n.3,  fev. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/

scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702000000400009&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em  11  jan.  2010.  
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2.6. Quinto Momento: Cartografia Contemporânea – Ao Avanço 
Tecnológico!

Nesta etapa, como na primeira aula, fez-se um breve histórico da cartografia, mas par-
tindo das mais antigas às mais avançadas. Confiantes no conteúdo apresentado até a aula 
atual, a questão da finalidade de um mapa não ficou apenas no plano objetivo, foram além 
e buscaram o homem e suas motivações.

 O mundo globalizado exige uma experiência rápida, dinâmica e com conteúdo seletivo 
que, indique não somente para onde olhar, mas também o que olhar. Neste momento há 
a seleção também daqueles que se interessam pelo assunto, da forma que é trabalhado e 
do método.

Este momento da aula de cartografia foi o de maior clareza, pois os alunos sentiam-se 
próximos do que lhes era apresentado, pois estão imersos neste período histórico em que 
se tornaram comuns e familiares os celulares, computadores, videogames, GPS entre ou-
tros instrumentos eletrônicos para entretenimento. Muitos alunos se sentiram à vontade 
para descrever momentos que utilizaram mapas, seja na vida real ou em algum jogo. Por 
isso, o educador deve buscar meios de interagir com os educandos ou criar pontes, como 
conceitos que facilitem e enriqueçam a visualização de um determinado conteúdo. 

A rosa-dos-ventos foi mostrada aos alunos e como utilizá-la objetivamente em um 
mapa com outros instrumentos, como a bússola. Outra atividade prática ensinada a eles 
foi a orientação pelo Sol e que permitia demonstrar mais detalhadamente o conceito 
de ideologia, nesse caso, uma suposta superioridade do Norte em relação ao Sul, pois o 
comum é apresentarmos o Norte à nossa frente. Embora esteja sendo revista esta aborda-
gem, o mais difícil é o processo de desaprendizagem.52

Após estas críticas observaram-se no globo quais países ficavam a Norte e quais se 
localizavam a Sul e o quê os diferenciava. O que era representado acima no globo entre-
via uma idéia de superioridade, assim como se dá com a classificação do corpo, onde se 
considera a cabeça como a parte mais elevada e digna, pois um corpo sem pés pode existir, 
mas não sem o cérebro. Os países que se encontravam acima da linha do Equador eram, 
assim como a analogia do corpo, sociedades que vivem sob uma maior racionalização 
do trabalho e do conhecimento. Os alunos puderam compreender que quem produz os 
mapas têm interesses, seja afirmar ou demonstrar algo, como superioridade, supremacia 
e veiculação de alguma ideologia. Também foi apresentado um mapa que era inverso aos 
tradicionais, isto é, o Sul localizando-se a Norte e vice-versa. Isto representava que a Terra 

52   Compreendido no sentido de desconstruir para reconstrução numa base mais sólida, mas não concreta ou sem 

aberturas para novas aprendizagens.
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não é fixa no Universo, não sabendo qual o lado Norte ou Sul devido a esta disposição do 
globo terrestre.

A coordenada geográfica foi reiterada para se compreender a diversidade climática e 
diferença de horários. Através dos meridianos e paralelos e sua implicação nos biomas 
culturais e naturais, pôde-se fazer uma análise cultural de alguns povos, como os esquimós, 
por exemplo, isto constituiu um atrativo para eles, pois ficavam questionando como eram 
os costumes e modos de vida de tal lugar através desta intersecção sociedade-natureza. 
Com toda a proximidade dos diversos povos do mundo, ainda alguns hábitos são vis-
tos, quando não execráveis, ao menos, como curiosidade.53 Embora compartilhemos um 
mesmo destino, do qual viemos e seguiremos, existe a diversidade em meio à progressiva 
massificação. Contudo, demonstrar tais traços aos alunos, varia de acordo com a sociedade, 
por exemplo, apresentar a cultura árabe num meio social ocidentalizado, soa muitas vezes 
como piada ou subversão.

Após esta percepção foi apresentada a topografia e as cartas temáticas. Devido ao co-
nhecimento requerido pela topografia, foi apenas mencionada e em breves comentários 
discutida.

Os mapas temáticos são comuns no nosso mundo atual, são portadores de muitos da-
dos de acordo com o tema abordado. Aos alunos foram explicados os diversos itens que 
constituem este mapa, como a que órgão de pesquisa pertence, assunto, etc. Um mapa que 
lhes chamou muito a atenção dedicava-se a indicar a população mundial em níveis da pig-
mentação da pele. Compreendido como veículo de etnocentrismo, foi duramente criticado 
pelos alunos juntamente aos bolsistas, ao ser inserido numa sociedade profundamente mes-
tiça. Para além, a composição étnica das salas apresentava marcantes traços de mestiçagem.

2.7. Sexto Momento: Avaliação

A pedido de alguns professores foi solicitada uma avaliação, entendido como justifica-
tiva para utilização do período de aula. Embora os bolsistas não concordassem com este 
método, para não limitar o conhecimento e ter em mãos apenas o que os alunos não sa-
bem, a prova consistiu em dois momentos: 1) os bolsistas fizeram uma apresentação de um 
pequeno filme54 sobre a história da cartografia, para recordar certos aspectos e trajetórias 
e 2) disposição de diversas imagens que abarcavam escalas atuais até as primeiras cartas 
que se têm registro.
53   Para uma abordagem dos reducionismos que acompanharam a ciência antropológica CARVALHO, E. A. Enigmas 

da cultura. São Paulo: Cortez, 2003.

54   YOUTUBE. Cartografia a arte de fazer mapas. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=sN1AR4lkyfo>. 

Acesso em: 14 de abril de 2010.
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Os alunos deviam escolher uma imagem e discorrer sobre ela, podendo recorrer às 
anotações e consultar os bolsistas. 

O resultado das avaliações pode ser considerado regular, contudo, não se pode “con-
tabilizar” o que os alunos apreenderam das aulas e o empenho que efetuaram em seus 
respectivos grupos. A maioria deles escolheu discorrer entre os mapas, o modelo T-O e 
sobre a orientação pelo Sol. Isso demonstra a fixação da imagem, pois o Orbis Terrarum 
mais citado continha os filhos de Noé em seus respectivos continentes, alguns alunos 
citaram a idéia de povoação da América por Ham, devido à pigmentação da pele, e a 
tripartição do pensamento medieval. No caso da orientação pelo Sol, a imagem conti-
nha uma criança.

2.8. Sétimo Momento: Itinerários e Mapas-Mentais

Com a proposta de trabalhar os itinerários destes alunos buscou-se a relação mapa-
-mental e composição gráfica. O êxito do trabalho comprovou a permanência diante deles 
de estruturas de pensamentos. A idéia central almejada era a atividade cartográfica em 
que praticariam, assim como os “primitivos”,55 o exercício do mapeamento e composição 
artística sem itens acessórios para auxílio, levando-se em conta a alteridade do meio em 
que está inserido. Esta atividade exercitava a coordenação motora, a noção espacial e a 
sensibilidade para com o meio social no qual se encontravam. 

A atividade foi recolhida na última aula56. A análise a partir de seus itinerários pos-
sibilitou evidenciar certos pontos: a) todos indicavam o percurso de suas respectivas 
casas à escola; b) o shopping como a indicação do principal local de lazer e passeio; 
c) uma praticidade objetiva, visível nas constantes linhas retas e com pouco detalha-
mento dos caminhos percorridos; d) um único aluno que descreveu pessoas, no caso 
a própria família.

Embora, sendo alunos da 7ª série do Ensino Fundamental, isto demonstra um maior 
amadurecimento dos jovens na questão material. O ponto de lazer deles é a vitrine das lo-
jas e do shopping, na qual se espelham. Esta imersão neste mundo de mercadorias muitas 
vezes tem como propulsor os meios de comunicação de massa, como televisão, internet, 
rádios, etc. Deve-se recordar que para eles não havia a possibilidade de uma existência, 
anterior e posterior, sem tecnologia.

55   Mas sem aceitarmos a configuração do termo no conceito positivista. 

56   Cf. Anexos.
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3. Considerações Finais

3.1. Da interdisciplinaridade

Mesmo que haja a aliança com diversas disciplinas, uma, na maioria das vezes, tem pre-
ponderância. A cartografia, em geral, permite uma confluência grande de conceitos tanto 
de História, Geografia, Matemática, Artes, Psicologia, Filosofia, Astronomia, entre tantas 
outras. É um campo vasto onde os alunos podem se auto-questionar, sensibilizar-se para 
lançar um olhar histórico-geográfico e antropológico ao seu redor e compreender parte 
do destino humano: que viemos do mesmo ponto e dividimos um destino comum com o 
restante da humanidade. 

Pelos resultados obtidos pelas aulas e demais atividades evidenciaram-se a fragmenta-
ção da Educação, ao que diz respeito à História e Geografia, especialmente. As duas áreas 
estavam desconexas, não contendo uma pertinência.

A confluência de todas as áreas ligadas à Cartografia permite-nos pensar a transdis-
ciplinaridade, no conceito de complexidade exposto por Morin ao longo de suas obras, 
juntamente com a pertinência do conhecimento, além de apresentar as Ciências Exatas 
passíveis de equívocos, ao mesmo tempo em que estimula o interesse pelo Outro, relativi-
zando as culturas, mas não as enclausurando num círculo fechado.

3.2. Da noção espaço-temporal

Numa era global, além da tendência à homogeneização cultural, o homem perdeu a 
noção do tempo e do espaço. Os alunos assistidos recorriam muitas vezes à noção da Idade 
Média, assim como os modernos, numa pejorativa associação inconsciente aos antigos, isto 
é, não sabiam distinguir o passado mais breve de um mais longínquo. Quanto ao aspecto 
espacial, cometiam inúmeros erros para localizar no globo ou no planisfério alguma região 
ou simplesmente desconheciam continentes como a Europa.

A não-utilização de instrumentos próprios para a educação geográfica acentua este 
traço. É comum utilizarmos mapas com escalas mais reduzidas, abarcando de bairros à 
extensão territorial do país, mas muitas vezes desconectadas de um contexto maior, como 
o continente. Esta fragmentação colabora para uma especialização que acaba por desco-
nhecer o Outro e o Todo.
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COMENTE SOBRE O SEU DIA-A-DIA E AS PESSOAS COM AS 
QUAIS CONVIVE
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PERCURSO ENTRE A CASA E A ESCOLA
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UTILIZAÇÃO DE INDICADORES DE DIREÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS E DA ROSA-DOS-VENTOS
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Educação em Direitos Humanos: 

Consciência e Vivência no Ambiente Escolar*

Profa. Dra. Dora Isabel Paiva da Costa1

Prof. Dr. Edson de Carmo Inforsato2

Aline Shaaban Soler3

Jéssica Grava da Conceição4

Sheiva Sörensen5

Introdução
Trabalhar o preconceito na escola é uma forma de conscientizar os novos cidadãos, 

tendo em vista que é nela que ocorre o primeiro contato de socialização mais ampla do 
indivíduo com a sociedade. 

A idéia de compreender a existência do preconceito nas escolas originou-se da partici-
pação de três autoras deste artigo no projeto de extensão intitulado Consciência Brasileira, 
no Centro de Ciências de Araraquara (CCA/IQ/UNESP). Ali as alunas-pesquisadoras 
tiveram a oportunidade de participar como monitoras de uma exposição denominada Di-
versidade Cultural Brasileira, cujo objetivo era inquirir os alunos/as de ensino fundamen-
tal e médio de escolas da rede pública sobre as noções de cultura, história, geografia e etnia, 
relativas às regiões brasileiras. Nesta atividade as pesquisadoras vivenciaram inúmeros epi-
sódios em que os alunos da rede pública demonstravam atitudes preconceituosas.

É sabido que atitudes preconceituosas e discriminatórias são fontes de conflitos e, não 
raro, de violência social.  Segundo a experiência dos professores da rede pública, a ocor-
rência deles agrava a falta de disciplina e de respeito por parte dos alunos em relação à 
comunidade escolar. Por isso, percebemos a importância de trabalhar esta temática para 
que se possa estabelecer bom andamento escolar. 
* Agradecemos à Pró-Reitoria de Graduação e aos professores colaboradores do Núcleo de Ensino da UNESP pelo apoio 

financeiro e pelas bolsas recebidas.  

1  Professora-coordenadora  da  pesquisa,  Faculdade  de  Ciências  e  Letras,  Campus Araraquara,  Departamento  de 

Economia, Unesp.

2    Professor-colaborador  da  pesquisa,  Faculdade  de  Ciências  e  Letras,  Campus Araraquara,  Departamento  de 

Didática, Unesp.

3   Graduanda de Ciências Sociais e bolsista do Núcleo de Ensino da Unesp. 

4   Graduanda de Ciências Sociais e bolsista do Núcleo de Ensino da Unesp.

5   Graduanda de Ciências Sociais e bolsista do Núcleo de Ensino da Unesp.
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Como o preconceito é construído historicamente a partir das interações e embates so-
ciais, seus efeitos podem ser minimizados nas relações humanas se as pessoas que o expri-
mem forem submetidas a processos educacionais que o combatam. O preconceito é fruto 
de uma realidade histórica e social perversa, e para trabalhá-lo “é necessário atuar tanto no 
nível das mentalidades quanto no das situações concretas” (CANDAU et al., 2003, p.17), 
para então construirmos um mundo de maior respeito à dignidade humana.

Metodologia
O objetivo geral desta pesquisa foi discutir o preconceito e a discriminação no ambien-

te escolar com o intuito de perceber qual era o comportamento da comunidade escolar 
acerca desta temática e contribuir com ações tendo em vista a ideia de colaborar com redes 
sociais na condução de reformas educacionais. 

O objetivo específico consistiu em trabalhar com esta comunidade temas que se re-
lacionam ao preconceito tais como identidade, raça, direitos humanos, estereótipos, etc., 
tendo em vista a produção de material didático que ajudará o/a professor/a a tratar deste 
difícil e delicado assunto em sala de aula.

A pesquisa foi realizada com alunos da 6ª. e 7ª. séries do Ensino Fundamental  e do 
1º ano do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) numa escola de alunos pertencentes a classe 
média de uma cidade de porte médio do interior do estado de São Paulo.

Pelo fato desta pesquisa se realizar no ambiente escolar, utilizamos procedimentos de 
coleta de dados do tipo quantitativo e qualitativo, assim como incursões na metodologia 
da pesquisa - ação (Thiollent, 2007), sobretudo na elaboração de material didático cuja 
finalidade é auxiliar professores, diretores e comunidade escolar nas ações de caráter for-
mativo contra o preconceito e a discriminação. 

Com este formato, foi possível trabalhar os objetivos propostos, ou seja, estudar as 
manifestações preconceituosas e discriminatórias que ocorrem dentro do ambiente esco-
lar, estabelecer um diálogo com alunos, professores, coordenadores e diretores, buscando 
sensibilizá-los a respeito do tema.

Esta investigação dividiu-se em dois momentos: primeiro, a realização de uma revisão 
bibliográfica em livros e artigos que tratam do tema; segundo, a elaboração de questioná-
rios e entrevistas estruturadas  a partir das referências bibliográficas; terceiro, a aplicação 
de instrumentos de coleta de dados associada às intervenções realizadas em sala de aula, e, 
por último, a análise dos dados de acordo com a metodologia mencionada.

No que diz respeito à coleta de dados, a técnica escolhida consistiu na aplicação de 
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questionários, já conhecida nas pesquisas convencionais e de suma importância para as 
análises de tipo qualitativo e quantitativo. Eles foram elaborados com linguagem clara e 
direta, contemplando questões abertas e de múltipla escolha e foram aplicados aos alunos 
da 6ª e 7ª séries, aos do 1º ano do Ensino Médio e aos do EJA. Um segundo questionário, 
contemplando questões abertas, foi aplicado aos professores.

Para o planejamento das ações nas salas de aula, certos cuidados foram tomados tendo 
em vista a melhor consecução de um dos objetivos, ou seja, atenuar as condutas precon-
ceituosas bem como o desrespeito aos direitos humanos no ambiente escolar. Nessas ações 
foram utilizados recursos audiovisuais (filmes) e notícias da atualidade, retiradas de jornais 
on-line. Contamos com a ajuda dos professores que cederam espaço e tempo necessários 
para o desenvolvimento de atividades dentro da sala de aula, auxiliando, desta maneira, nas 
nossas intervenções. 

As atividades desenvolvidas a partir de breves cenas de filmes tiveram o intuito de sen-
sibilizar e estimular um debate entre os alunos sobre os motivos e as possíveis consequên-
cias de determinadas ações discriminatórias, por meio da ficção. Por outro lado, o trabalho 
desenvolvido com as notícias de jornais ajudou à percepção sobre a grande incidência de 
atitudes desrespeitosas e agressivas causadas pela intolerância à diversidade.

A seguir relataremos uma síntese dos fundamentos que obtivemos em levantamento 
bibliográfico a respeito das definições e abordagens sobre o preconceito e a discriminação.

Abordagens sobre o Preconceito e a Discriminação 
Cabe nesta seção discorrer a respeito dos conceitos trabalhados na revisão bibliográfica 

desenvolvida ao longo do projeto. Em se tratando de uma pesquisa que tinha como meta 
estudar o preconceito e suas formas de manifestação na escola, os seguintes conceitos 
foram trabalhados: identidade, preconceito, estereótipo e discriminação, sobre os quais 
discorreremos brevemente relacionando-os com a bibliografia adotada.

Segundo Hall (2006), vivemos em uma época em que, devido aos movimentos popula-
cionais de migrantes, à expansão das comunicações, da mídia eletrônica e da globalização, 
o conceito de identidade precisou ser repensado em suas releituras e ressignificações. Para 
o autor, este conceito possui três acepções as quais foram desenvolvidas em épocas distin-
tas em decorrência de vicissitudes e contingências históricas.

A primeira delas, oriunda do Iluminismo, está presente na obra de John Locke e apre-
senta a identidade como uma entidade coesa e imutável que não se modificaria desde o 
nascimento do sujeito até sua morte; a segunda se manifesta através do desenvolvimento do 
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sujeito sociológico, que ocorreu durante a passagem do século XIX para o XX, período no 
qual a Sociologia se consolidou enquanto disciplina, e afirma ser o indivíduo condicionado 
pelo meio em que vive, fruto das interações em que se envolve; a terceira, desbancando, 
sobretudo, a primeira acepção, admite que a identidade não é una e indivisível, mas sim 
um palimpsesto no qual várias faces podem se apresentar na formação de um híbrido. Para 
esta última o autor designa como identidade pós-moderna. Como exemplo deste tipo de 
identidade, o autor apresenta o escritor Salma Rushdie e sua principal obra, Versos Satânicos.

Em ótica distinta, Albuquerque Júnior afirma que esta (identidade) é formada como 
produto de contato com a alteridade. Em outras palavras, ela só se desenvolve frente à ne-
cessidade de um grupo humano se definir em relação a outro. Neste sentido, a identidade 
apresenta-se como um meio de auto-afirmação, podendo originar preconceitos a partir 
do momento em que para se afirmar de forma positiva, um grupo precisa definir o outro 
atribuindo-lhe características negativas. O autor cita o exemplo dos gregos, os quais defi-
niam os bárbaros de modo negativo, imputando-lhes traços que não possuíam.

Os grupos humanos, na maioria dos casos, buscaram definir suas iden-

tidades a partir do estabelecimento de diferenças em relação aos grupos 

mais próximos e, quase sempre, aos grupos inimigos, por disputarem o 

mesmo espaço, os mesmos recursos naturais [...]. (ALBUQUERQUE JÚ-

NIOR, 2007, p. 9) 

Cardoso (et al., 2008, p.16) corrobora Albuquerque Júnior ao assegurar que “O ato de 
afirmar a identidade e a unidade cultural de um grupo humano implica, muitas vezes, na 
rejeição de culturas diferentes que potencialmente possam ameaçá-la.” 

Neste ponto, pode-se constatar que a relação entre o conceito de identidade e o de 
preconceito lança a definição deste segundo. Vejamos:

Preconceito, a palavra, por si só, já denota um conceito antecipado a respeito de algo 
que se desconhece. De maneira geral, se manifesta através de estereótipos. Segundo Al-
buquerque Júnior, 

O discurso da estereotipia é um discurso assertivo, imperativo, repetitivo, 

caricatural. [...] O estereótipo nasce de uma caracterização grosseira, rá-

pida e indiscriminada do grupo estranho; este é dito em poucas palavras, 

é reduzido a poucas qualidades que são ditas como essenciais. (ALBU-

QUERQUE JÚNIOR, 2007, p.13) 
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Albuquerque Júnior, na obra citada, discorre sobre vários estereótipos decorrentes, por 
exemplo, do preconceito geográfico ou de origem. Dentre eles, destaca o estereótipo do bra-
sileiro, especificamente, do mulato, o qual é visto como preguiçoso, sensual e carnavalesco.

Quando se trata de preconceito, é importante frisar que este possui um caráter sócio-his-
tórico, sendo produto da época em que foi cunhado, de acordo com os interesses do grupo 
que o criou. Pode-se dizer, inclusive, que os preconceitos “são realidades historicamente 
construídas e dinâmicas; são reinventados e reinstalados no imaginário social continua-
mente.” (CANDAU et al. 2003, p.17). Ainda a respeito do caso brasileiro, Candau afirma:

Numa sociedade regida esteticamente por um paradigma branco, conforme o caso bra-
sileiro, a clareza da pele persiste como uma marca simbólica de uma superioridade ima-
ginária, que atua como estratégia de distinção social ou de defesa contra as expectativas 
colonizadoras da miscigenação (CANDAU, et al., 2003, p. 22). 

Definido o conceito de preconceito e seu caráter sócio-histórico, convém estabelecer 
sua relação com a discriminação. Segundo Candau (et al.), a discriminação manifesta-se 
enquanto prática social do preconceito (2003, p.18). Pode-se afirmar que enquanto o pre-
conceito apresenta-se na esfera do discurso, a discriminação encontra-se nas atitudes do co-
tidiano. Na obra coletiva “As 12 Faces do Preconceito” na qual são apresentados alguns dos 
preconceitos mais recorrentes, o organizador da coletânea, prof. Jaime Pinsky afirma que,

Quando passamos da idéia à ação, isto é, quando não apenas dizemos 

que o outro é inferior, mas agimos como se de fato ele o fosse, estamos 

discriminando as pessoas e os grupos por conta de uma característica que 

atribuímos a eles. (et al., 1999, p. 21) 

Com relação ao preconceito no ambiente escolar, é possível assegurar que como está 
presente em todas as esferas da sociedade, não ocorre diferentemente na escola. Iwasso e 
Mazzielli (2009) baseados em pesquisa realizada por Mazzon (2009), a pedido do MEC, em 
rede composta por 501 escolas públicas do país apontam as consequências perversas do pre-
conceito e da discriminação na formação educacional e social da população infantil e juvenil.

O preconceito e a discriminação estão fortemente presentes entre estudan-

tes, pais, professores, diretores e funcionários das escolas brasileiras [...] 

Além disso, pela primeira vez, foi comprovada uma correlação entre atitu-

des preconceituosas e o desempenho na Prova Brasil, mostrando que as no-

tas são mais baixas onde há maior hostilidade ao corpo docente da escola.  
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De acordo com esta investigação, 99,3% dos participantes demonstraram possuir al-
gum tipo de preconceito em um universo de 18.599; 96,5% apresentaram-no em relação a 
pessoas com necessidades especiais, 94,2% a diferenças étnico-raciais, e 93,5%, a questão 
de gênero. Estes preconceitos são seguidos pelos do tipo geracional (91,0%), socioeconô-
mico (87,5%), de orientação sexual (87,3) e territorial (75,9%).

Vejamos abaixo um trecho de uma notícia publicada no jornal “O Estado de São Paulo” 
em 18 de junho de 2009,

Socos, tapas, pontapés, enforcamento com o moletom e maquiagem femi-

nina. Esses eram alguns tipos de maus-tratos que o jovem L., de 15 anos, 

aluno da 7ª série de uma escola municipal na zona oeste de São Paulo, 

sofria. Com um atraso no desenvolvimento intelectual diagnosticado nos 

primeiros anos de vida, o adolescente passou a ser vítima sistemática de 

bullying desde o início do ano letivo. 

Notícias desse gênero vêm ao encontro dos dados divulgados pela pesquisa do MEC e 
sugerem que o preconceito e a discriminação atuam como fatores responsáveis por gerar 
intolerância, maus tratos físicos e verbais, indisciplina e sequelas psíquicas. Este compor-
tamento coletivo e corriqueiro indica a necessidade de se tratar do tema com seriedade, 
tendo em vista atenuar os preconceitos existentes e contribuir para uma convivência mais 
solidária e harmoniosa na escola.

O ambiente escolar demonstrou se constituir em espaço propício para intervenções e 
ações públicas com vistas à redução da manifestação dos preconceitos, pois, como vimos 
linhas acima, estes prejudicam o desempenho dos alunos.

No caso em foco, reafirmamos a necessidade de conscientizar os alunos sobre a existên-
cia do preconceito e da discriminação e a possibilidade de combatê-los para uma educação 
organizada por princípios cidadãos e inspirada na Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos. Como afirma Candau “a educação em direitos humanos é um dos instrumentos 
para fortalecer a democracia e uma cultura de paz diante da ameaça do terrorismo, do 
racismo, da xenofobia e da intolerância.” (CANDAU et al., 2003, p.10)

Resultados
Os resultados obtidos são compostos por dados quantitativos e qualitativos, além da 

confecção de uma cartilha didática contendo sugestões para que as escolas possam traba-
lhar a questão com maior prontidão.
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A coleta de dados foi obtida de alunos, docentes e coordenadores, tendo como escopo 
a escola enquanto estudo de caso. O questionário continha seis questões, sendo três de 
caráter dissertativo e outras três de múltipla escolha. O intuito foi analisar a incidência 
do preconceito, da discriminação e a percepção dos alunos a respeito destes no ambiente 
escolar. Estes buscaram identificar formas relevantes de preconceito que os alunos julgam 
mais presentes e/ou latentes no ambiente escolar. 

Dos 171 alunos que responderam ao questionário, 66% afirmam existir preconceito 
na escola; 41% que já foram vítimas de preconceito e, 43%, que, em algum momento, já 
agiram de forma preconceituosa (ver tabela 1, 2 e 3).6*

Tabela 1

Pra você, há preconceitos em sua escola?

Sim Não Total de alunos

113      (66%) 58       (34%) 171

Tabela 2

Você já foi vítima de algum tipo de preconceito?

                 Sim Não Total de alunos

71        (41%) 100     (59%) 171

Tabela 3

Você já agiu de forma preconceituosa?

Sim Não Total de alunos

73           (43%) 98         (57%) 171

Os preconceitos mais praticados foram percebidos através da seguinte questão: Pra 
você, qual o preconceito que mais se destaca? Em resposta encontramos: com relação à 
conduta, contra o deficiente, de linguagem, geracional e religioso. 

Muito embora esta pesquisa apresente resultados semelhantes aos da enquete realizada 
pelo economista José Afonso Mazzon a pedido do MEC, a qual foi amplamente divulga-
da nos jornais de grande circulação no país, em junho de 2009, o preconceito mais citado 
pelos entrevistados foi contra portadores de necessidades especiais, seguido pelo racial, de 
gênero, de geração, socioeconômico, de orientação sexual e de origem territorial.

No entanto, em nossa pesquisa, os que mais se destacaram foram os de natureza racial, 

6  * Nota-se que apesar da maioria dos entrevistados afirmar existir preconceito na escola, esta manifestação não se 

replica na hora de assumir que já foi vítima de preconceito ou algoz praticante.
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estético, de gênero (incluindo aí o preconceito contra o homossexual) e o social, nesta or-
dem de importância estatística. Importa destacar que a escola investigada localiza-se num 
bairro de classe média e a questão estética revela-se muito significativa para os alunos que 
estão na fase da adolescência, pois como sabemos a mídia de modo geral e todo o sistema 
de comunicações a supervaloriza, além do que, não se deve esquecer que esta faixa etária 
tem grande necessidade da auto-afirmação psicológica e grupal.

Em seguida perguntamos - o que é preconceito para você? Exceto alguns casos isola-
dos, a maioria dos alunos demonstrou ter noção do que era preconceito.  Vejamos algumas 
respostas:

“O preconceito prá mim é uma pessoa não gostar da outra só porque é 

negra, gordinha, magra, branca, pobre, rica, etc., diferente.” 

“Zoarem as pessoas, maltratarem, excluir”.

“É não querer conversar, ou ter vergonha, esnobar a pessoa porque é da-

quele jeito,..., dar risada porque a pessoa é assim”

“Tirar sarro, fazer brincadeiras que magoam, excluir...”

“Preconceito para mim é algo horrível. É quando surge discriminação de 

alguém, pelo modo de vestir, se arrumar, social, religioso, etc. Prá mim 

isto não importa e sim o que a pessoa tem no coração. E quanto a gostar 

do mesmo sexo, isso é algo impessoal, ou seja, não é por vontade própria”.

“Já me xingaram de gordo, feio e leitão”.

“Um dia eu vi na TV um homem negro ser espancado por seguranças do 

supermercado por ter um carro bom”.

“Uma menina chamou a outra de macaca”

“Tem um menino na minha sala que os outros ficam chamando de bixa, 

gay etc.”

“É excluir uma pessoa do grupo por ela ser diferente, xingar, discriminar 

por ela ser negra”.

“É você não chegar perto de uma pessoa por ela ser negra, lésbica...”

“É ficar reparando se a pessoa é gay, se é pobre, rica e o principal é o racismo”

“É magoar uma pessoa sem ela fazer nada, deixá-la muito triste, de uma 
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forma que eu não acho correta, para mim, nem para os outros”.

“É discriminar uma pessoa pela cor, pela deficiência, pelo jeito de falar, 

ou de andar, etc”

“Uma menina se separou da outra, depois de saber que ela era pobre”

“É quando uma pessoa faz uma avaliação, tem opinião referente a outra 

sem antes conhecê-la”

“É uma forma de julgar sem conhecer”

Percebe-se pelo teor das falas acima que a maioria dos alunos tem uma compreensão 
razoável do que seja, assim como do significado para a vítima do preconceito.

Os resultados almejados pelo estudo foram parcialmente atingidos, uma vez que per-
cebemos em algumas salas havia muita resistência em debater o tema, e em outras, um 
envolvimento forte e pró-ativo e solidário. Foram os casos da 6ª série do diurno e do EJA.  
Estas classes foram as mais participativas nos debates, posicionando-se com firmeza e 
atitudes positivas diante de notícias de jornais e cenas dos filmes onde se enfocava o pre-
conceito. Quando comentamos as atitudes daquelas salas com professores, entendemos a 
natureza do comportamento pró-ativo da 6ª série, pois nela havia um aluno portador de 
deficiência no sistema auditivo (surdez). 

Deste modo, observa-se que a presença de pessoas com deficiência em turmas regu-
lares, quando trabalhada pelos professores, pode significar um exemplo vivo mediante o 
qual o processo de inclusão social pode ser acelerado, uma vez que a classe passa a ajudar 
na própria superação do preconceito, no respeito à diversidade e aos direitos humanos.

No questionário destinado aos professores havia 10 questões, sendo uma de múltipla 
escolha e nove dissertativas. Percebemos novamente a constatação da existência do pre-
conceito em sala de aula uma vez que os todos os entrevistados responderam sim a ques-
tão “Pra você há preconceito na escola?” Foi possível perceber também que a escola tem 
trabalhado pouco o assunto, ficando a iniciativa limitada a atitudes individuais de alguns 
professores e funcionários, pois como afirmou um docente:

A escola não sistematiza a questão do preconceito de forma específica 

[...] Mas fica a cargo de cada professor (a tentativa de trabalhá-la) e um 

pouco a partir dos demais funcionários, fazer vir à tona a questão [...]. 

A escola não prioriza uma estratégia de combate a este fenômeno, que é 

social, antes de ser escolar. 
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A pergunta “Na sua opinião, problemas como preconceito e discriminação contribuem 
para a diminuição do interesse do aluno pela escola e pelas aulas?” apresentou consenso 
entre os professores, pois apenas uma professora afirmou não saber ao certo, como de-
monstra sua resposta,

Não sei se diminui o interesse pela escola, enquanto socializadora do 

conhecimento, mas de qualquer forma cria um ambiente hostil aos dis-

criminados, que podem ficar envergonhados e sentirem-se menos capazes 

e assim participarem menos ou de forma equivocada nas aulas. 

Temos ainda outro exemplo de resposta dada a esta questão. Desta vez é um professor 
descrevendo o sentimento de um aluno que sofre com o preconceito na sala de aula: “...se vou 
à escola e sofro qualquer desconforto físico ou moral, não verei o ambiente com bons olhos”.

A realização da última etapa do projeto, - a confecção do material didático -, visando à 
inserção do tema na escola foi possível implementá-lo a partir dos resultados obtidos duran-
te o desenvolvimento da pesquisa e das ações realizadas. Incluem-se aí os questionários que 
apontaram os preconceitos manifestos e/ou latentes mais comuns, as nossas intervenções 
em sala de aula que possibilitaram a identificação dos conceitos que seriam mais impor-
tantes serem trabalhados, além do constante diálogo e trocas realizadas com os professores. 

O material didático desenvolvido segue o modelo de uma cartilha interativa, contendo 
além de textos curtos e de imagens a respeito do tema em foco, exercícios para o profes-
sor trabalhar com os alunos em sala de aula. Esta cartilha será entregue na escola, onde a 
pesquisa Direitos Humanos, Processos Interacionais e Vivência Escolar foi desenvolvida, assim 
como nas demais da rede pública de Araraquara. 

Considerações Finais 
A revisão bibliográfica efetuada ao longo do projeto possibilitou afirmar que o pre-

conceito e a discriminação são atitudes que afetam o convívio entre as pessoas de modo a 
prejudicá-las e provoca atitudes intolerantes entre pessoas e grupos. Ficou demonstrado 
na escola pesquisada que tais atitudes não se apresentam em casos isolados na sociedade, 
mas estão presentes todas as relações cotidianas. 

A bibliografia estudada aponta sugestões para a solução deste problema, que, na maio-
ria das vezes, indica a necessidade de programas específicos que tenham como propósito 
forjar consensos e uma rede social de apoio, tendo em vista a formulação de políticas pú-
blicas como instrumento para superação de tais problemas. 
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A experiência de campo mostrou outro aspecto que não foi enfatizado pelos autores 
lidos. É o fato de tanto alunos quanto professores apresentarem uma conscientização ra-
zoável a respeito do tema – o que pôde ser comprovado por meio da análise dos ques-
tionários aplicados. Muito embora, muitos atores sociais tenham demonstrado relativo 
conhecimento sobre o tema do preconceito, isto não foi suficiente para que os mesmos 
tivessem atitudes positivas e pró-ativas. 

Cabe aqui apontarmos uma observação e uma hipótese. De acordo com os depoimen-
tos proporcionados pelos docentes, muito pouco se tem feito na escola pesquisada acerca 
do que se entende por preconceito e de como este pode ser combatido. A hipótese que 
aventamos é a de que, em muitos casos, embora os indivíduos possam ter conhecimento 
sobre o preconceito e pelo que sofreram com ele, a consciência plena individual desta ex-
periência encontra-se apenas em estado latente, só se fazendo efetiva e manifesta quando 
o tema é abordado e  discutido. 

Muito embora as diversas declarações dos direitos humanos existentes mundialmente 
tenham sido criadas visando à proteção do sujeito de direitos de modo geral, devamos 
estar conscientes da necessidade de aplicá-los a grupos sociais e a pessoas que possuem 
determinadas particularidades, pois, como disse Boaventura de Souza Santos (2003 apud 
PIOSEVAN, 2006, p.26):

“temos o direito de sermos iguais quando a nossa diferença nos inferio-

riza; e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos 

descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as 

diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza 

as desigualdades.” 

“Ao lado de políticas universalistas importa também posições para elabo-

ração, implementação e operacionalização de políticas específicas capazes 

de proteger “sujeitos de direitos com maior grau de vulnerabilidade, vi-

sando ao pleno exercício do direito à inclusão social”.  

Cabe aqui afirmar e reiterar que o debate deste tema tem muito a contribuir para que se 
desenvolva uma convivência mais pacífica e respeitosa no ambiente escolar. Sem ele, sem 
a transparência, sem a visibilidade e a problematização das questões que afligem a nossa 
sociedade e escolas, não teremos sucesso em alicerçarmos e construirmos uma sociedade 
mais justa e igualitária para as gerações futuras.
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ANEXO: Modelo de Cartilha Interativa

Racismo... tem explicação?
Até hoje negros, mulatos e pardos sofrem com preconceitos inadmissíveis em nossa 

sociedade que se considera justa e cheia de oportunidades, mas quais oportunidades são 
estas e para quem? Infelizmente não é a competência ou a sorte que determina as oportu-
nidades que teremos, as razões vão muito além.

Vivendo numa sociedade regulada por um regime jurídico-político liberal-democráti-
co-representativo, somos levados a crer, mediante o bombardeio da mídia, que a compe-
tição por um bom emprego, por uma boa nota na escola, pela aprovação da família e dos 
amigos é o itinerário natural para alcançarmos sucesso na vida. E, para alcançarmos tal ob-
jetivo nos tornamos subjugados à ideologia dominante da sociedade através do consumis-
mo, do culto ao corpo, do invidualismo selvagem e desmedido. Com este intuito em mente 
ou até mesmo de modo inconsciente, muitas pessoas lançam mão de ardis com o objetivo 
de diminuir o Outro nas mais diferentes situações sociais. Este comportamento tem como 
estratégia destacar a si mesmo de modo positivo, transferindo um julgamento negativo ao 
Outro. Esta conduta pode ser vista no nosso dia a dia, em todos os ambientes, privados ou 
públicos, e contribui para uma convivência hostil, preconceituosa e excludente, onde as ca-
racterísticas particulares do ser humano são achincalhadas e sua dignidade moral aparece 
desvalorizada.  Ao atribuir 
características negativas ao 
Outro, o ofensor, busca um 
tipo de auto-afirmação de 
suas supostas característi-
cas particulares ideais e va-
lorizadas socialmente. 

Frequentemente, ouvi-
mos e presenciamos situa-
ções em que a se afirma de 
modo generalizado: “todo 
negro é inferior, não têm 
capacidade de trabalhar 
e só pensa em sambar”. 
Quando o ofensor conhece 
um negro que não se com-

Figura 1
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porta desta maneira, em geral, se reafirma tal comportamento, dizendo que esta é apenas 
uma exceção, o que “confirma a regra”. 

É importante repensarmos as ideias e noções que temos acerca dos negros, homosse-
xuais, das mulheres, dos portugueses, dos nordestinos e de todos aqueles que taxamos com 
nossos olhares pré-julgadores e discriminatórios.

Quando reclamamos do caráter submisso do negro nos esquecemos de que seus ances-
trais foram escravizados, nos chocamos com sua pobreza, sendo que sabemos que foram 
relegados a párias sociais na sociedade competitiva, pois as elites e seus representantes 
não tinham projetos de incluí-los educacional, social e politicamente. Nossos dirigen-
tes os viam como massa de manobra clientelista e submissa, tinham como projeto sua 
permanência como mão de obra barata, sem inseri-los num processo educacional que os 
desafiasse a melhorar e progredir materialmente. Durante três séculos os negros foram 
escravizados no Brasil, sua submissão era valorizada pelos senhores e pelas oligarquias 
rurais, uma vez que este tipo de comportamento lhes daria controle e maior poder polí-
tico. Muitos se revoltaram, mataram seus senhores, outros, não suportando a situação, se 
suicidavam, e outros ainda, arquitetavam quilombos, a forma mais famosa de resistência.

 Para termos uma idéia do sistema opressivo, houve várias revoltas de negros contra 
a repressão da cultura e identidade africanas e afro-brasileiras, pois as autoridades poli-
ciais não permitiam manifestações públicas de candoblé, capoeira e outras práticas étnico-
-culturais antes e após a abolição. Muitos reivindicavam melhores condições de trabalho, 
um pequeno espaço para cultivar uma roça e, pasmem, a possibilidade de ter uma família. 
É isto mesmo! Aquilo que parece natural para nós, cidadãs e cidadãos brancos, para os 
cativos não era considerado natural - ter família-, pois isto representava um problema para 
seus proprietários na hora da venda ou da divisão da partilha da herança patrimonial da 
população branca. Os negros e as negras tiveram que arrancar mediante negociações com 
seus senhores o direito de constituir família. As conquistas obtidas por seus ancestrais 
foram brilhantes e significativas, mas, o Movimento Negro hoje continua atuante, pois há 
muitas conquistas sociais, educacionais e políticas a serem adquiridas. Os negros, mulatos 
e pardos ainda ocupam os piores cargos no mercado de trabalho, habitam as periferias 
mais pobres das grandes cidades, frequentam as escolas com menores recursos de ensino e 
continuam sendo um dos grupos  mais estigmatizados.

Atividades

1) Com base no texto sobre o racismo e na charge abaixo responda as questões.
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a) Ao assistir a televisão a menina decide que não será mais atriz, pois a maior parte de 
papéis interpretados por negros  são de empregados domésticos, motoristas ou escravos 
em novelas de época. A partir desta observação percebemos que a mídia, em certa medida 
contribui para a reafirmação do racismo, pois veicula, reproduz e cria uma expectativa em 
relação ao “lugar social” do negro na sociedade. Entretanto, a expressão dos pais é de sur-
presa com a afirmação da menina, por quê?

b) O texto acima defende que a discriminação é uma forma do indivíduo ou do gru-
po se auto-afirmar como superior. Esta auto-afirmação só faz sentido numa sociedade 
competitiva, na qual diversos grupos e indivíduos precisam concorrer e disputar recursos 
naturais, materiais e simbólicos. Utilizando esta análise e observando a charge acima, de-
monstre por meio de um pequeno texto escrito, por quê o preconceito é tão dissimulado 
em nossa sociedade.

Sugestão de trabalho:

Sugerimos que o professor trabalhe conceitos como “identidade” e “coerção social”. 
Veja o quadro a seguir.

Figura 2
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Sugestão ao professor

Identidade: É o que nós afirmamos ser. Em nossa sociedade individualista e com-
petitiva, cada um precisa demonstrar possuir algo que lhe dê destaque, que o afirme 
mais capaz que outros, então se estabelece uma característica peculiar, mas que deve 
ser vista positivamente. No entanto, quando se atribui uma característica ao Outro, 
imputamos-lhe uma negatividade, automaticamente, tentamos afirmar ser as nossas 
características melhores.

Coerção social: Este conceito pode ser tratado na charge. O/A professor/a poderá 
demonstrar que o preconceito é uma “construção” da sociedade, ou seja, não é “natural”, 
nem uma “doença”, mas, algo construído cotidianamente. Por isso a menina compreen-
de com mais clareza a presença dele, enquanto que para seus pais, aquilo era tão natura-
lizado que não percebiam-no. O/A professor/a também poderá trabalhar a questão da 
mídia como importante forma de coerção, caso, a escola não trabalhe de modo a criar 
autonomia moral e intelectual no aluno.

2) Analise o poema e a música e responda as questões.

IGUALDADE

Meu desabafo é abafado  
Pelo som da ignorância  

O grito fica apenas ecoado  
No desespero e intolerância  
Estão todos amaldiçoados  

Por não entenderam as diferenças  
Não estamos mais acorrentados  

Mas estamos aprisionados  
E sem paciência  

Em opiniões sem lógica  

Figura 3
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Nossas peles escuras não agüentam mais  
E gritam em nossa voz, pedindo paz  

Diferenças raciais

Entre os humanos falta amor  
Eles te julgam pela opinião mal formada pela cor  

Lutamos em paz sem vingança  
Igualdade racial é nossa esperança  

Autor: Vinicius Alceu da Silva Cunha

Ebony and Ivory
 (Ébano e Marfim)

Autores: Paul McCartney & Stevie Wonder

REFRÃO
Ebony And Ivory
(Ébano e marfim)
Live Together In Perfect Harmony
(Vivem juntos em perfeita harmonia,)
Side By Side On My Piano Keyboard,
(Lado a lado no teclado do meu piano) 
Oh Lord, Why Don’t We? 
(Oh, Senhor, por quê nós não?)

We All Know That People Are The Same 
(Nós todos sabemos que as pessoas são iguais)
Wherever You Go
(onde quer que você vá)
There Is Good And Bad In Everyone,
(Existe o bem e o mal em todos,)
We Learn To Live, We Learn To Give Each Other 
(Nós aprendemos a viver, aprendemos a dar um ao outro)
What We Need To Survive Together Alive.
(O que precisamos para sobreviver, Juntos, vivos.)

Figura 4
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REFRÃO
Ebony, Ivory Living In Perfect Harmony
(Ébano, Marfim, vivendo em perfeita harmonia)
Ebony, Ivory, Ooh
(Ébano, Marfim, Ooh)

We All Know That People Are The Same 
(Nós todos sabemos que as pessoas são iguais)
Wherever You Go
(onde quer que você vá,)
There Is Good And Bad In Ev’ryone,
(Existe o bem e o mal em todos.)
We Learn To Live, We Learn To Give Each Other 
(Nós aprendemos a viver, aprendemos a dar um ao outro)
What We Need To Survive Together Alive.
(O que precisamos para sobreviver, Juntos, vivos.)

REFRÃO
Side By Side On My Piano Keyboard, 
(Lado a lado no teclado do meu piano.)
Oh Lord Why Don’t We?
(Oh, Senhor, por quê nós não?)
Ebony, Ivory Living In Perfect Harmony (repeated)
(Ébano, Marfim, vivendo em perfeita harmonia) 

Sugestão de trabalho:

a) Diante do poema de Vinicius Alceu da Silva e da música composta por Stevie Won-
der e Paul McCartney, percebemos que o debate central é a igualdade. O primeiro sugere 
como solução a luta e a manifestação (por parte dos negros e oprimidos), o segundo sugere 
a conscientização de todos. Afinal, a qual forma de igualdade os textos se referem e por 
que indicam soluções diferentes?

b) A questão do negro é complexa por que nada o diferencia do branco em capacidade, 
competência ou necessidade. A cor da pele citada pelo poeta em “Nossas peles escuras não 
agüentam mais [...]” e pelos músicos em “Ébano e marfim vivem juntos em perfeita harmo-
nia, lado a lado no teclado do meu piano. Oh, Senhor, por quê nós não?”. Procure entender 
e explicitar qual é a diferença entre estes dois conceitos, o “preconceito” e a “discriminação”?
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Notícia da Folha Online
Polícia abre inquérito para apurar agressão em supermercado de Osasco (SP) 

André Monteiro - 26/08/2009

A delegada do 9º DP de Osasco (Grande SP), Rosângela da Silva, instaurou inquérito 
para apurar quem são os envolvidos na agressão a um vigilante no estacionamento do 
supermercado Carrefour. 

Januário Alves de Santana, 39, diz ter sido agredido por pelo menos cinco pessoas, en-
tre seguranças e policiais, na noite do último dia 7. Negro e proprietário de um carro Ford 
EcoSport, ele diz acreditar ter sido vítima de racismo. 

Nesta quarta, ele prestou depoimento. Em seguida, os advogados Dojival Vieira e Sil-
vio de Almeida disseram ter solicitado que o caso seja investigado como crime de tortura. 
Segundo Vieira, o crime está sendo apurado como lesão corporal. 

“Achamos que o caso foi claramente de tortura, pois ele foi constrangido, mediante vio-
lência, a confessar que havia roubado um carro que era dele, além de sofrer discriminação 
racial. Tudo está previsto na lei 9.455/97, não é uma interpretação”, disse Almeida. A pena 
para tortura é de dois a oito anos de prisão, e, pela Constituição, o crime é inafiançável. 

Os advogados informaram que o gerente de segurança do Carrefour indicou à polícia 
que apenas dois seguranças trabalhavam no supermercado na noite da agressão. Os dois 
foram intimados e devem prestar depoimento no próximo dia 31. O gerente deve falar dia 
4 de setembro. 

No registro da ocorrência feito pela Polícia Militar, o caso foi registrado como uma 
briga entre clientes. Os policiais que assinaram o documento, identificados como Marques 
e Passos, devem prestar depoimento em 9 de setembro. No mesmo dia deve ser ouvido o 
superior dos policiais. 

Nesta quinta-feira Januário vai passar por cirurgia na face, que foi fraturada na agres-
são. Os advogados solicitaram que o laudo médico seja incluído no inquérito. 

Januário disse à Folha Online que está com medo de andar com o EcoSport e que 
deve vendê-lo. “Uma vez já sofri preconceito de policiais, que me fizeram descer do carro 
achando que era roubado. É um preconceito enraizado, como se não fosse possível eu ter 
um carro desses. Se fosse um fusquinha poderia”, disse. 

Sobre a agressão, o vigilante disse que no início achou que apanhava de criminosos 
que iriam matá-lo, mas “relaxou” ao ouvir que os agressores eram seguranças e policiais. 
Enquanto apanhava, ele disse que era chamado de “neguinho”. 
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Os advogados afirmaram que as fitas do circuito fechado do supermercado já foram en-
caminhadas à perícia e devem auxiliar na apuração dos envolvidos. Os advogados também 
disseram que vão processar o Carrefour e o Estado na área cível, exigindo indenização pela 
agressão. Ainda não sabem dizer qual valor que será pedido. 

Eles disseram também que planejam agendar audiência com o Condepe (Conselho 
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana), as secretarias de Justiça e de Segu-
rança Pública, Polícia Militar, com o deputado estadual Vicente Cândido (PT), da Frente 
Parlamentar de Promoção da Igualdade Racial, e com os ministros Paulo Vannuchi (Se-
cretaria Especial dos Direitos Humanos) e Edson Santos (Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial) da Presidência da República. 

Na semana passada, o Carrefour informou que afastou a gerência de sua loja em Osas-
co (Grande São Paulo) e substituiu a empresa que prestava serviços de segurança para o 
supermercado após o relato do cliente. Em nota, o supermercado afirma ainda que deter-
minou o “máximo rigor na apuração dos fatos”. 

O Carrefour afirmou, em nota, que “repudia toda e qualquer forma de agressão e desres-
peito” e que “a empresa vai colaborar com as autoridades policiais para a rápida finalização 
das investigações e espera que os responsáveis [pela agressão] sejam rigorosamente punidos”. 

A Polícia Militar afirma que abriu um procedimento interno para apurar se policiais 
que atenderam Januário foram negligentes na hora de prestar socorro ao vigilante após a 
agressão. 

Atividades

a) Na sua opinião, o que leva pessoas a agirem de forma preconceituosa e  discrimina-
tória com Januário? 

b) O que leva as pessoas a agredirem Januário de modo tão violento? Acredita que este 
relato é apenas um entre muitos? É comum este tipo de ocorrência no Brasil? Aponte as 
causas históricas, econômicas, educacionais e políticas?

Sugestão de trabalho:

Sugerimos ao professor que trate de três conceitos aqui citados: Igualdade, preconceito 
e discriminação.
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Sugestão ao professor

Igualdade: quando as duas artes falam de igualdade estão tratando da igualdade de 
direitos, ou seja, quando uma pessoa é prejudicada pela sua cor de pele, ou não é tratada 
da mesma forma, é ferido seu direito de cidadão. Tanto negros como brancos devem ser 
tratados por toda sociedade da mesma forma, com respeito.

Preconceito: É quando se faz um julgamento de caráter ou de valor sem conhecer 
a pessoa. Entretanto, as pessoas preconceituosas, nem sempre tratam mal aqueles à 
quem pré-julga, ainda que tenha certo “receio” ao se aproximar de um jovem negro que 
caminha sozinho pela rua.

Discriminação: É quando o ofensor manifesta o preconceito através de gestos, 
ofensas ou brincadeiras que inferiorizem àqueles que têm a pele mais escura.

Preconceito estético
A todo o momento vemos pela televisão, pelas revistas e demais meios de comunicação 

a divulgação de um padrão de beleza irreal, uma vez que este não retrata o tipo físico da 
maioria dos brasileiros e brasileiras, isto significa que a mídia ajuda a construir esterióti-
pos responsáveis pela desvalorização das diferenças e multiplicidades presentes em cada 

um de nós. Portanto, o estereótipo nasce de 
uma caracterização grosseira, rápida e indis-
criminada de uma pessoa ou de um grupo, 
onde o outro é visto de maneira simplista e 
reducionista. Por exemplo, o esteriótipo so-
bre o português revelado em piadas de mau 
gosto é sempre o de uma pessoa pouco inte-
ligente. Sendo assim, qual seria o esteriótipo 
da mulher bonita? Com certeza esta deveria 
estar no peso ideal (ou com alguns quilos a 
menos), possuir cabelos lisos e na maioria das 
vezes a pele clara.

Mas, o que acontece com quem não se 
enquadra em determinados padrões, mas 
sim com aquele que é diferente? Provavel-
mente esta pessoa sofrerá com o preconceito 
e a discriminação dos demais, seja no tra-Figura 5



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
E

d
ucação

 em
 D

ireito
s H

um
ano

s: C
o

nsciência e V
ivência...

1189

balho, na escola, em casa ou na rua, isto significa que esta pessoa será negativamente 
julgada apenas por não se enquadrar em certos padrões induzidos pela mídia ou ditados 
por uma construção histórico-social e que estão relacionados com a aparência. Diante 
disso, temos no Brasil e em todo o mundo inúmeras pessoas sendo discriminadas pela 
aparência, uns por serem considerados gordos demais, outros baixos demais, magros 
demais e assim por diante.

As consequências que o preconceito e a discriminação estética geram em suas vítimas 
desde a exclusão social até problemas de ordem individual como o desenvolvimento de 
traumas psicológicos e de potencialidades intelectuais e artísticas  presentes em todos as 
pessoas, tais como construir uma carreira profissional até problemas em aceitarem seu 
tipo físico. 

Atividades

1) Observe a figura a baixo, leia atentamente o texto e responda as questões:

O que é anorexia?

Anorexia nervosa é um distúrbio alimentar resultado da preocupação exagerada com 
o peso corporal, que pode provocar problemas psiquiátricos graves. A pessoa se olha no 
espelho e, embora extremamente magra, se vê obesa. Com medo de engordar, exagera na 
atividade física, jejua, jejua, vomita, toma laxantes e diuréticos.

Figura 6



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

1190
C

ap
.6 • Filosofia, H

istória, Id
entid

ad
e e C

id
ad

ania – M
ovim

entos Sociais

É um transtorno que se manifesta principalmente em mulheres jovens, embora sua 
incidência esteja aumentando também em homens. Às vezes, os pacientes anoréxicos che-
gam rapidamente à caquexia, um grau extremo da desnutrição e o índice de mortalidade 
chega a atingir 15% a 20% dos casos.

Atividades

a) Na sua opinião, o preconceito estético contribui para o desenvolvimento de doenças 
como a anorexia? Por quê?

b) No dia a dia, ao assistir TV ou conversando com seus amigos, você consegue perce-
ber como a existência de alguns esteriótipos são histórica e socialmente construídos?  Dê 
exemplos.

Notícias 
Unesp vai apurar bullying contra alunas acima do peso durante jogos esportivos 
em SP

 Publicada em 27/10/2010 no site Globo.com

SÃO PAULO - A Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) vai abrir processo dis-
ciplinar para identificar estudantes envolvidos em casos de bullying. As agressões teriam 
acontecido durante a Interunesp, a maior competição esportiva entre alunos do Estado de 
São Paulo, realizada no início de outubro em Araraquara, quando estudantes teriam sido 
humilhadas por estarem acima do peso. 

Na festa, as jovens são agarradas na tentativa de simular um rodeio. Vencia a disputa 
quem conseguisse ficar mais tempo em cima da estudante. Uma comunidade - Rodeio da 
Gorda - foi criada em um site de relacionamentos para incentivar a disputa. Mais de 50 
rapazes teriam participado da agressão contra as meninas 

Os organizadores da Interunesp informaram que não tiveram conhecimento das agres-
sões, mas que repudiam atos como esses. A organização dos jogos informou que vai ajudar 
nas investigações. 

Atividades

1) Dê sua opinião, por que trotes universitários onde as pessoas são humilhadas acon-
tecem? Qual seu significado para os praticantes?
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2) Que tipo de atitude e/ou punição as autoridades da Unesp deveriam proceder para 
que este tipo de conduta não se repita?

Sugestão ao professor

Sugerimos ao professor que aproveite o tema do preconceito estético para trabalhar 
a questão da construção de esteriótipos, apresentando a definição deste e procurando 
estabelecer um debate acerca da presença destes em nossa sociedade.  Além disso, o 
professor pode enfatizar que todos os indivíduos enquanto cidadãos possuem direitos 
iguais, não importando o credo, a etnia ou a aparência física e que o preconceito é mais 
um empecilho para a sociedade, pois seus membros ficam prejudicados ao pleno acesso 
de desenvolvimento de suas potencialidades. 

Esteriótipo: Nasce de uma caracterização grosseira, rápida e indiscriminada de um 
grupo ou pessoa. É uma espécie de fala reducionista, em que as diferenças e multi-
plicidades presentes no outro são apagadas em nome da fabricação de uma unidade 
superficial. 

Identidade e orientação sexual
Dos documentos que nos identificam 

como cidadão, é talvez a carteira de identi-
dade o mais utilizado. Como sabemos, ela 
apresenta, dentre outras coisas, nosso nome 
completo, uma foto nossa e uma impressão 
digital. Mas, se pensarmos a respeito do as-
sunto, perceberemos que o Registro Geral 
(RG), ou seja, nossa carteira de identidade, 
pouco diz a respeito sobre quem realmente 
somos. 

Mais do que um documento, a identidade que carregamos diz respeito ao nosso modo 
de agir, de interpretar a realidade que nos rodeia, aos nossos gostos e carrega marcas da 
cultura em que vivemos, assim como características biológicas.  Ao afirmar que José Diniz 
é brasileiro, pertencente ao sexo masculino, tem 27 anos, jornalista de profissão, possui 
orientação sexual homossexual, estamos relatando algumas das características de sua iden-
tidade individual. 

Figura 7
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Com o advento da modernidade muitas mudanças ocorreram, entre elas, a divisão so-
cial do trabalho – na qual o indivíduo deixa de realizar várias tarefas no dia-a-dia para 
exercer uma profissão específica – de modo mais individualizado. E se antes da emergên-
cia de tais mudanças, a identidade de uma pessoa poderia ser descrita como um algo imu-
tável que formava um todo e permaneceria com o indivíduo desde seu nascimento à sua 
morte, recentemente, estudos mostram que os indivíduos possuem uma identidade plural, 
um complexo múltiplo, de várias facetas. Outros estudiosos apontam a identidade como 
algo fluído, adaptável a diversas situações e contextos.

É o que se tentou demonstrar com o exemplo de José. Pode-se dizer, inclusive, que José, 
assim como todos nós, não possui uma única identidade, mas sim várias identidades que 
coexistem, tanto em harmonia quanto em desacordo. Por exemplo, no trabalho, a identi-
dade de José, enquanto jornalista, predomina sobre as outras, condicionando suas atitudes 
e moldando-a a contextos variados.

Embora a identidade, enquanto ferramenta psicológica, seja essencial para o desen-
volvimento do ser humano, ela pode evoluir de maneira a prejudicar o florescimento de 
outras identidades. Isto ocorre se um ser humano, ou um grupo deles, ao afirmar sua 
identidade, o faça negando, – criticando –, a identidade alheia. Por exemplo, quando um 
heterossexual, com intenção de afirmar sua identidade, alega que ser homossexual é um 
problema, ele está agindo de forma preconceituosa na intenção de afirmar sua identidade 
no que diz respeito a sua orientação sexual. O preconceito para com a orientação sexual 
será o principal tema desta seção.

Vejamos o caso do jovem L., que foi impossibilitado de desenvolver sua identidade se-
xual em conseqüência das agressões que sofria na escola, o mesmo pode ocorrer em relação 
aos bissexuais, homossexuais, transsexuais e travestis, que, enquanto cidadãos, tem o di-
reito de, como qualquer um, usufruir dos benefícios da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. No seu artigo 26, segundo parágrafo, diz “a instrução será orientada no sentido 
do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pe-
los direitos humanos e pelas liberdades fundamentais”. Neste caso, podemos interpretar 
“personalidade humana” como algo semelhante à identidade. Deste modo, uma vez que a 
instrução deve ocorrer em prol do desenvolvimento da identidade, ela deve, igualmente, 
proporcionar meios para que o ser humano, ao olhar ao seu redor e ver o diferente tenha a 
consciência de que é necessário respeitá-lo em todas as suas potencialidades.

Atividades

1) Abaixo segue uma charge de Bruno Drummond que discorre um pouco sobre o 
preconceito sofrido pelos homossexuais. Observe e responda as questões.
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a) Justifique o motivo pelo qual o pai de Mariozinho agiu de forma preconceituosa, 
utilizando-se do conceito de identidade, quando suspeitou de que seu filho fosse homos-
sexual.

b) Se Mario agiu de modo preconceituoso, ao espancar homossexuais, como agiu seu 
filho Mariozinho? Relacione o modo de agir de Mariozinho com o quinto artigo da De-
claração Universal dos Direitos Humanos, “ninguém será submetido à tortura, nem a 
tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante”.

c) Situações como esta descrita na charge acima ocorrem quando uma pessoa, apesar 
de se declarar sem preconceitos, age de forma a demonstrar que os possui. Aponte e ex-
plique os trechos nos quais o entrevistado se declarou sem preconceitos e agiu de forma 
preconceituosa.

Figura 8

Figura 9
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d) No seu ponto de vista, a cor do entrevistado justifica seu modo de agir? Justifique 
utilizando a charge anterior.

e) Elabore uma personagem através da definição de sua identidade. Em seguida, des-
creva uma situação em que esta personagem sofra com o preconceito ou aja de forma 
preconceituosa e apresente medidas eficazes que podem ser tomadas contra este tipo de 
situação.

Sugestão ao professor

Sugerimos ao professor que trabalhe o conceito de identidade e que enfatize que 
o desenvolvimento desta é importante para qualquer ser humano; aconselhamos que 
se retomem os conceitos de preconceito e de discriminação relacionando-os com o 
conceito de identidade; promova um exercício em que os alunos apresentem alguns 
dos atributos de suas identidades e argumente que a escolha de uma orientação sexual 
que não a do heterossexual é tão válida quanto as outras. Além disso, sugerimos que o 
professor lembre que não é só um atributo da identidade que condiciona o comporta-
mento do indivíduo, mas sim um conjunto deles.

Identidade: A identidade enquanto conceito pode ser trabalhada de duas formas 
distintas: como um todo coeso, que demonstre a verdadeira essência do indivíduo, que 
este carrega desde seu nascimento à sua morte; como algo mutável, que possui várias 
facetas e atributos, que se por um lado apresenta-se harmonicamente, pode, igualmen-
te, se apresentar de modo contraditório. O conceito que endossamos para o uso deste 
material é o segundo. 
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História e Memória no Ensino Fundamental: 

Laboratório de Estudos de Ribeirão Preto

Alisson Lucas ROMUALDO 1

Bruno Ricardo Machado da SILVA 2

Vânia de Fátima MARTINO 3

Resumo: O projeto teve por objetivo o ensino e a aprendizagem da História lo-
cal para alunos do Ensino Fundamental da Escola CEMEI “Dr. João 
Gilberto Sampaio”, em Ribeirão Preto-SP. A finalidade deste projeto 
foi a criação de um laboratório de pesquisa histórica no espaço escolar 
objetivando proporcionar ao aluno do Ensino Fundamental a seleção e 
organização de fontes documentais referentes à história de seu municí-
pio para fins de pesquisa e estudos sobre o tema. Na feitura do projeto 
levou-se em consideração o conhecimento e a abordagem interdiscipli-
nares do tema, sobretudo nas áreas de História/Geografia, já que o estu-
do propunha uma análise histórica de abordagens amplas, perpassando 
entendimento dos espaços físicos, da cartografia, das construções arqui-
tetônicas, da relação do homem com o espaço e o tempo, das transfor-
mações urbanas e sociais, resgatando o passado, mas sobretudo abrindo 
possibilidades de compreender o presente e sua realidade.  

Palavras-chave: ensino de História, interdisciplinaridade, identidade.

Introdução 
O projeto de História e Memória no Ensino Fundamental teve como enfoque princi-

pal o ensino e a aprendizagem da História de Ribeirão Preto-SP, para alunos da 5ª, 6ª, 7ª 
e 8ª séries do Ensino Fundamental deste município. A finalidade central de sua realização 
foi a criação de um laboratório de pesquisa histórica no espaço escolar, que funcionasse 
não apenas como espaço de atividades escolares, mas sobretudo de estudo e pesquisa his-
tórica para toda a escola envolvida no projeto. Para tanto, foram indicados oito alunos da 
escola (dois de cada série do Ciclo II do Ensino Fundamental), pelos professores a partir 

1   Aluno do 4º. Ano do Curso de História da FHDSS/UNESP/Franca e bolsista do projeto.

2   Aluno do 4º. Ano do Curso de História da FHDSS/UNESP/Franca e colaborador do projeto.

3   Professora Doutora do Departamento de Educação, Ciências Sociais e Política Internacional da FHDSS/UNESP/

Franca.
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de uma consulta de interesses, após a apresentação do projeto nas aulas de História. A 
unidade escolar participante foi CEMEI “Dr. João Gilberto Sampaio”, situada na Vila 
Mariana na cidade de Ribeirão Preto-SP, escola de tempo integral.

O comprometimento e engajamento da escola foram fundamentais na realização do 
projeto, visto que desde o primeiro momento foi cedido um espaço (sala de aula) para a 
realização das atividades previstas. As atividades foram realizadas aos sábados no período 
matutino (8:00 às 12:00 hs) visto a disponibilidade, tanto dos alunos quanto da esco-
la. Além da sala destinada à construção do laboratório de estudos, os alunos utilizaram 
também o anfiteatro áudio-visual e os espaços livres, como o jardim  para a realização de 
atividades livres.

Longe de se restringir a uma abordagem unilateral da disciplina histórica, em sua com-
posição, o projeto primou por uma articulação entre saberes interdisciplinares buscando 
na outras disciplinas e principalmente na geografia elementos fundamentais para a cons-
trução do conhecimento histórico.

Esta concepção de aprendizagem e de ensino procurou romper com a forma tradicional 
de tratamento de disciplinas e conteúdos, em que cada área possui um conhecimento de-
limitado e muitas vezes “desconectado” do conjunto de saberes que constituem a formação 
do educando. Da mesma forma, propôs-se ao professor pensar uma nova sistemática de 
ensino, uma nova metodologia, possibilitando no futuro a realização de trabalhos em con-
junto com outros professores e quem sabe, toda a comunidade escolar.  

 A Interdisciplinaridade tem sido objeto de muitas discussões entre professo-

res e pesquisadores. Embora ninguém negue sua importância na constitui-

ção de um conhecimento escolar não fragmentado que possibilite ao aluno 

uma compreensão do mundo em sua complexidade e com suas articulações 

inerentes entre a vida social e a natureza física, biológica, química, etc., o 

desafio é a sua concretização. (BITTENCOURT, 2004, p. 255)

Por se tratar essencialmente de um projeto de elaboração de um laboratório de estudos 
e pesquisa histórica, buscou-se fundamentá-lo a partir de dois aspectos: a História en-
quanto campo de pesquisa e trabalho do historiador e a História enquanto saber escolar 
e disciplinar.  

No que diz respeito à História enquanto disciplina escolar tem-se acompanhado nas 
últimas décadas uma verdadeira transformação na concepção da disciplina histórica, tanto 
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no aspecto metodológico, quanto historiográfico. Distintamente de uma concepção tradi-
cional de cronologia rígida, de temas e personagens ilustres, prima-se pela abordagem e a 
valorização do homem comum, da História do cotidiano, das relações sociais, da aproxi-
mação entre o passado e o presente, propondo a união entre o ensino e a pesquisa, a partir 
de uma abordagem interdisciplinar. Outrossim, a construção do conhecimento deve ter 
como referência a realidade do aluno, sua história pessoal e o mundo que o cerca, não mais 
como mero espectador, mas como indivíduo ativo e transformador de seu mundo. 

Dentre estas concepções estão às indicações e orientações contidas nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1997) para a disciplina de História no Ensino Fundamental: 

• identificar o próprio grupo de convívio e as relações que estabelecem 
com outros tempos e espaços;

• organizar alguns repertórios histórico-culturais que lhes permitam lo-
calizar acontecimentos numa multiplicidade de tempo, de modo a for-
mular explicações para algumas questões do presente e do passado; • 
conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, em 
diversos tempos e espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, 
políticas e sociais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre eles;

• reconhecer mudanças e permanências nas vivências humanas, presen-
tes na sua realidade e em outras comunidades, próximas ou distantes no 
tempo e no espaço; 

• questionar sua realidade, identificando alguns de seus problemas 
e refletindo sobre algumas de suas possíveis soluções, reconhecendo 
formas de atuação política institucionais e organizações coletivas da 
sociedade civil;

• utilizar métodos de pesquisa e de produção de textos de conteúdo 
histórico, aprendendo a ler diferentes registros escritos, iconográficos, 
sonoros;

• valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, reconhe-
cendo-a como um direito dos povos e indivíduos e como um elemento 
de fortalecimento da democracia. (BRASIL, 1997, p. 41).

Nota-se que diferentes princípios, temas, conceitos e abordagens são propostos visando 
não apenas ampliar a visão crítica do educando com relação a sociedade, mas sobretudo 
contribuir na construção de sua identidade. Neste sentido, a idéia de identidade está dire-
tamente ligada as relações com o local e o nacional e a formação da cidadania. 
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A constituição de identidades associa-se a formação da cidadania, pro-

blema essencial na atualidade, ao se levar em conta as finalidades educa-

cionais mais amplas e o papel da escola em particular. A contribuição da 

História tem-se dado na formação da cidadania, associada mais explici-

tamente à do cidadão político. Neste sentido é  que se encontra, em inú-

meras propostas curriculares, a afirmação de que a História deve contri-

buir para a formação do “cidadão crítico” terno vago, mas indicativo da 

importância política da disciplina.(BITTENCOURT, 2004, p. 121)

Outra temática apontada nas novas propostas curriculares diz respeito a História Local 
e a Memória. Entende-se que a tanto a questão da memória quanto do estudo da Histó-
ria Local possibilitam a compreensão do entorno do educando, em uma dinâmica entre 
o passado e o presente. Da mesma forma constituem-se em elementos fundamentais na 
construção da identidade do aluno. 

 Ainda em uma perspectiva interdisciplinar, a História da localidade utiliza-se de con-
ceitos a respeito do espaço e das relações humanas nele estabelecidas, área de conhecimen-
to da geografia enquanto saber acadêmico e escolar. Assim o entorno vai se construindo 
em uma estreita interlocução entre a História decorrida através do tempo em um espaço 
constituído por homens e suas relações sociais, políticas e culturais. 

Paralelamente a História enquanto campo de pesquisa e construção de conhecimento, 
guardada as devidas proporções, adentra a sala de aula. As atuais propostas curriculares 
indicam a possibilidade de levar para a sala a forma como a ciência é realizada e com ela 
a função do historiador. O trato e o entendimento das diferentes fontes históricas como 
elemento fundamental na construção do conhecimento histórico pode ajudar ao aluno 
a compreender a história de forma crítica e ampla, não mais a partir de uma perspectiva 
apenas, mas através de diferentes visões e interpretações. 

Entende-se que é relevante que os alunos entendam o papel do historiador na cons-
trução da história enquanto ciência e disciplina, desempenhando, mesmo que de forma 
restrita, a função de produtor da pesquisa e do saber histórico. 

Objetiva-se que o aluno alcance familiaridade com a prática do historia-

dor, e espera-se do professor a compreensão do processo de construção do 

conhecimento histórico, da natureza dos caminhos que levam à apren-

dizagem. Falamos de articulação entre o fazer histórico e pedagógico, 
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que reclamam uma reflexão da natureza histórica. A aula de História 

apresenta-se como o momento em que o professor proporciona aos alunos 

condições de apropriarem-se do conhecimento, percorrendo os caminhos 

da sua construção. Professor e aluno reencontram-se na prática do his-

toriador; e o aprendiz situa-se como sujeito de sua aprendizagem. (DA-

VID, 2006, 124)

Estas foram as balizas formadoras do projeto: unir a pesquisa da História Local (mu-
nicípio de Ribeirão Preto), a memória constituída ao longo de sua história à pesquisa e ao 
conhecimento escolar da própria história da sociedade brasileira e por extensão do aluno 
do Ensino Fundamental. No decorrer do trabalho foram abordados conceitos de historia 
oral, uso de diferentes fontes e linguagens e seus métodos de análise, bem como a relação 
entre a história nacional, regional e local e a história pessoal dos alunos. 

Ainda se valendo da prática do historiador, foi pedido ao longo do trabalho que os alu-
nos pesquisassem diferentes fontes de investigação diferente das trazidas pelos bolsistas, 
tais como: fotos e documentos de família, entrevistas, objetos pessoais antigos e etc. Todos 
estes elementos eram levados ao laboratório em construção, selecionados, analisados e 
incluídos no trabalho final. Paralelamente ao trabalho com a História local, o laboratório 
funcionava como um verdadeiro espaço de incubação de novas práticas educacionais, cujo 
objetivo foi tornar significativo o estudo das disciplinas, bem como o trabalho de pesquisa 
e conhecimento dos próprios alunos.

Desenvolvimento

A história e o historiador

Em um primeiro momento o projeto foi apresentado as salas de 5º, 6º, 7º e 8º séries 
pelos bolsistas para posteriormente, junto aos professores, selecionarem os alunos interes-
sados, bem como aqueles que no futuro teriam melhores condições de expor o trabalho 
realizado aos demais alunos da escola.  Os alunos participantes tornar-se-iam os agentes 
polinizadores do processo de construção da histórica da cidade.

Reunidos os oito alunos selecionados deu-se inicio ao estudos a respeito do  conceito 
de historia e suas implicações. Os temas tratados foram: o que é ser historiador, o que é 
uma pesquisa histórica, o que são fontes históricas, como identificá-las e como tratá-las. 
Esta etapa se fez de forma coletiva a partir de interrogações acerca do conhecimento pré-
vio dos participantes a respeito destes temas. 
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Entende-se que estes conceitos eram fundamentais não apenas no entendimento dos 
processos históricos a serem estudados, mas no resgate da memória individual e coletiva 
dos envolvidos no projeto. 

A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam 

nossa experiência pessoal à das gerações passadas – é um dos fenômenos mais 

característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje 

crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica 

com o passado público da época em que vivem. Por isso os historiadores, 

cujo ofício é lembrar o que os outros esquecem, tornam-se mais importantes 

que nunca no fim do segundo milênio. (HOBSBAWM, 1995, p. 13)

Os três primeiros encontros tiveram este objetivo, aproximar a História enquanto área 
de conhecimento e saber escolar dos alunos, visto que a disciplina histórica quase sempre 
está distante de seus interesses e de sua realidade. 

Foi importante perceber que nas interrogações iniciais, muitos dos alunos disseram que 
a História é aquela contida nos livros (na maioria dos didáticos), distante, principalmente 
do mundo em que vivem. Dentre os questionamentos realizados inquirimos o que poderia 
para eles ser considerada História e a citações foram: Roma, Júlio César, Pirâmides, Dom 
Pedro I e Guerras Mundiais, referindo-se a fatos e personagens históricos. Em contra-
partida, quando perguntado, se o bairro Vila Mariana, situado em Ribeirão Preto, fazia 
parte da história, a resposta já não foi uniforme, muitos ficaram confusos com a relação 
estabelecida entre bairro, município e História local. 

Pensando na relação entre o cotidiano e a construção da História Local passou-se a 
direcionar o olhar dos alunos ao entorno e a realidade vivida, a fim de melhor organizar as 
etapas do trabalho a ser realizado. 

 Para tais percepções, ainda no bojo do trabalho do historiador, expõe-se ao grupo os 
diferentes tipos de fontes documentais na qual se sustenta a pesquisa histórica, e com as 
quais iriam se deparar ao longo do ano de trabalho. Outro tópico tratou dos  documentos 
escritos oficiais e não oficiais, do uso de diferentes linguagens no estudo da História e do 
uso do livro didático. É importante dizer que cada fonte ou assunto abordado era buscado 
um exemplo na cidade e em sua história pelos bolsistas e alunos participantes.     

Após esta etapa, os conceitos básicos que seriam necessários para realização da História 
do município de do laboratório já se constituíam de forma bastante satisfatória. 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
H

istó
ria e M

em
ó

ria no
 E

nsino
 Fund

am
ental: Lab

o
rató

rio
 d

e E
stud

o
s...

1201

Ribeirão Preto e indagações de sua história

Para construir e entender a História de Ribeirão Preto tratou-se das diferentes abor-
dagens, tratamentos e problematizações de temas históricos estudados. Era importante 
entender que a pesquisa histórica apresenta métodos de investigação e análise multiface-
tados, e dentre eles há aqueles que buscam respostas a partir da colocação de um problema 
inicial. Sabendo disso, sugeriu-se ao grupo que elaborassem perguntas investigativas a 
respeito do tema que seriam o fio condutor do trabalho.

Várias questões foram sugeridas, e os próprios membros elegeram aquelas que seriam 
o tema central na pesquisa. As perguntas foram: Porque Ribeirão Preto era chamado a 
Terra do Café?,  Porque hoje é conhecido como Califórnia brasileira?,  Como surgiu o 
Teatro Pedro II?, entre outras. Aproveitando a oportunidade sugeriu-se outras questões 
tais como: Como se deu a história do meu bairro?; Como a história do meu bairro afetou 
diretamente a história da minha vida e família? Estas colocações levaram em consideração 
o viés do estudo local e do cotidiano dos alunos. Recorrendo novamente aos PCNs, levou-
-se em conta que: 

[...] estudos comparativos, distinguindo semelhanças e diferenças, perma-

nências e transformações de costumes, modalidades de trabalho, divisão de 

tarefas, organização do grupo familiar e formas de relacionamento com a 

natureza. A preocupação com os estudos de história local é a de que os alu-

nos ampliem a capacidade de observar o seu entorno para a compreensão 

de relações sociais e econômicas existentes no seu próprio tempo e reconhe-

çam a presença de outros tempos no seu dia-a-dia. (BRASIL, 1997, p.51).

Metodologicamente, como primeiro passo na busca das respostas elaboradas, foram 
distribuídos aos alunos alguns livros cujo tema era a História de Ribeirão Preto. Os alunos 
também receberam alguns folders comemorativos dos 150 anos da cidade, celebrado em 
2006. Nestes folders havia breves informações a respeito de locais característicos da cida-
de tais como: o Barracão (antiga estação ferroviária), o primeiro estádio do Botafogo Futebol 
Clube, situado na Vila Tibério (um dos bairros mais tradicionais da cidade) , o Teatro Pedro 
II, entre outros. 

Embora os alunos tivessem algum conhecimento a respeito da história da cidade, a 
leitura dos livros distribuídos forneceu novos dados e novas análises ao conhecimento 
anterior, além de aguçar a curiosidade de todos quanto a novos olhares e novos fatos. Esta 
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curiosidade foi marcante para a continuidade do projeto, impulsionando-os na busca de 
documentos, fotos, relatos, objetos e etc que pudessem fornecer mais materiais para seus 
estudos. 

No mês de comemoração do aniversário da cidade ( Junho/dia 19) junto aos professores 
da escola, organizaram-se atividades que unissem as já propostas pela escola ao projeto re-
alizado. Solicitou-se aos membros do grupo que sugerissem temas a serem desenvolvidos 
e transmitidos as salas de aula no horário letivo. Várias idéias surgiram, mas a escolha foi 
o estudo da bandeira da cidade. A bandeira de Ribeirão Preto possui na parte central um 
brasão que contém vários significados, sentidos e representações. Assim, os alunos pesqui-
sadores foram em busca de informações acerca dos significados do brasão, sua relação com 
a História da cidade para compor sua explanação aos alunos.  

No encontro posterior, várias pesquisas foram apresentadas, a maioria extraída da in-
ternet, no âmbito da heráldica e por conseqüência do brasão da cidade. Nesta pesquisa 
um dos alunos encontrou um documento no Diário Oficial da cidade em que havia sido 
promulgada a Lei que oficializou a bandeira e o brasão ribeirãopretano. Trata-se do ato 
número 6.057, de 15/08/1991. O documento foi extraído no site da cidade, que apresenta 
os seguintes artigos4:

ARTIGO 2º - O BRASÃO de Armas Municipal de Ribeirão Preto,será 
assim descrito heraldicamente:

“Escudo português clássico, redondo, cortado, tendo no primeiro campo 
em blau (azul), com uma águia estendida, dourada e armada de negro, 
trazendo no peito um escudete em campo de goles (vermelho), com um 
gibão de couro em prata, mantendo nas garras escopetae um amocrafe; 
no segundo campo em sinople (verde), uma dupla faixa ondulada em 
prata e blau (azul): acima com um baculo episcopal e duas flechas cru-
zadas; com suportes e orçamentos externos do escudo, dois ramos de 
café frutados em cor naturale abaixo, um listél em goles (vermelho) com 
letras de prata, a legenda “ bandeirantivm ager”. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As cores fundamentais do Brasão de Armas 
do Município de Ribeirão Preto, assim como o blau (azul),  que simbo-
liza a justiça, zelo, lealdade e o sentimento religioso, com uma águia que 
simboliza o poder da vitória e da prosperidade, o que lembra e evoca a 
ascensão da contribuição técnica de Alberto Santos Dumont, que viveu 
na região durante a sua infância, justamente com seus pais; trazendo 

4   Disponível em: (http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=13070. Acesso em 10 de março de 2010.)
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no peito um escudete em goles (vermelho), que simboliza a valentia, a 
nobreza e a generozidade, tendo no centro um Gibão de couro, que re-
presenta a proteção do vaqueiro no trabalho da primeira atividade eco-
nômica da região e nas garras, uma escopeta, arma de defesa e caça, e um 
almocrafe, sacho de ponta, instrumento análogo a uma picareta, usado 
na região das minas auríferas para desbastar os blocos de terra-ferro-
-ouro; no segundo campo em sinople (verde) que simboliza a esperança 
de uma copiosa nos campos verdejantes da riqueza agrícola, com duas 
faixas onduladas em prata que simboliza a equidade, justiça e pureza e o 
blau (azul), as quais representam os rios Pardo e Mogi e os ribeirões Pre-
to e Retiro, que circundam o antigo patrimônio de São Sebastião; acima 
deste, a tradicional Coroa Mural de prata, com 8 (oito) torres, onde se 
vê somente cinco, por força da perspectiva do desenho, que é o símbolo 
privativo das cidades que outrora eram fortificadas contra os inimigos e 
representavam o domínio feudal, tendo no frontispício um escudete de 
blau (azul), com um báculo episcopal, que representa o poder e direito 
de administrar com justiça e duas flechas ou setas cruzadas em prata, 
que representa a tradição guerreira, representando o mártir padroeiro 
São Sebastião, na fé e inspiração religiosa dos primeiros povoadores da 
região; como suportes e ornamentos externos, representando por dois 
ramos de café frutados, lembrando a poderosa riqueza agrícola, produto 
que trouxe vários imigrantes e inúmeras banfeitorias à região, fazendo 
com que o escudo fique apoiado e sustentado em seus ramos; abaixo 
deste o listél em goles (vermelho), com a legenda em letras de prata 
“BANDEIRANTIVM AGER”, o que vem lembrar os Bandeirantes e 
os Pioneiros, como Anhanguera e Bartolomeu Bueno, que fizeram os 
primeiros roçados e plantações na região, onde eram os índios Caiapós, 
os seus habitantes primitivos e mais tarde oficializou-se pela Lei nº 67, 
de 67, de abril de 1871, e instalando-se em 4 de junho de 1874, o Mu-
nicípio de RIBEIRÃO PRETO.

ARTIGO 3º - A Bandeira Municipal será em pano de tergal em forma 
retangular, de fundo azu, com uma contra-banda em branco tendo no 
centro o Brasão de Armas do Município, a que alude o artigo anterior. 

Apesar da leitura deste documento oficial, seu conteúdo não foi assimilado pelo grupo. 
Como visto, se trata de uma linguagem erudita com todos os elementos da bandeira e 
do brasão. Desta forma, a metodologia de trabalho consistiu em primeiro momento na 
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leitura do texto, mesmo sem conhecer os termos empregados da língua portuguesa. Pos-
teriormente utilizou-se de dicionários para leitura e analise sistematica do documento. 
Reconstruíram os trechos com uma linguagem mais compreensível, para um posterior 
auxilio na análise da bandeira propriamente dita. Paralelamente a direção da escola nos 
disponibilizou uma bandeira, que auxiliou na visualização da mesma já com o entendi-
mento prévio dos significados. 

Essa atividade foi desenvolvida em três encontros, sendo o terceiro (véspera da data de 
aniversário da cidade) o momento em que os alunos do projeto apresentaram estudo feito 
às salas de aula. Na apresentação alguns alunos seguraram a bandeira enquanto os outros 
perguntavam à sala o que viam e o que achavam das figuras contidas e por conseqüência 
passavam a explicar e responder os questionamentos apresentados. Neste momento, algu-
mas questões a respeito da História da cidade foram formuladas pelos alunos das séries 
visitadas e respondidas prontamente pelos pesquisadores.  

Retornando ao resgate da história da cidade, outro método utilizado foi à busca por fo-
tos de diferentes épocas da cidade, seleção e análise no espaço do laboratório. A atividade 
desenvolveu-se da seguinte forma: projetaram-se as fotos colhidas perguntando ao grupo 
qual o cenário e tema retratado. Exemplificando melhor: observaram uma foto do antigo 
terminal de ônibus, na área central da cidade, desativado a mais de 10 anos e desconhecido 
por todos, na seqüência mostrou-se a localização geográfica do espaço através de mapas da 
cidade, identificando sua localização atual. Neste momento discutimos as transformações 
do espaço, tendo em vista os fatores econômicos, sociais e a reorganização urbana frente 
ao crescimento da cidade. Para melhor consolidar o conhecimento a respeito do tema os 
alunos interrogaram pais e avós buscando compreender melhor a questão do espaço, bem 
como do transporte coletivo. 

É importante salientar que o conteúdo das atividades funcionava como gancho para as 
novas investigações propostas, ao mesmo tempo em que complementava as informações 
obtidas, ou seja, um conhecimento complementava o outro. 

Nosso bairro, nossas vidas

O tema proposto na seqüência foi a construção da história dos bairros em que os alunos 
habitavam, por meio de uma pesquisa que levava em conta o contexto histórico, o desen-
volvimento urbano e a pesquisa em história oral. A metodologia partiu em um primeiro 
momento de entrevista com os antigos moradores dos bairros. Abaixo segue alguns tre-
chos de entrevista formulada pelos alunos para antigo morador da cidade: 

•	Qual a sua idade?  Resposta: 62 anos
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•	 Há quantos anos o Sr. vive em Ribeirão Preto? Resposta: 41 anos.

•	 Há quantos anos o Sr. vive no bairro em que mora atualmente? Res-
posta: 41 anos, Vila Mariana.

•	 O Sr. se recorda como se deu o processo de formação/desenvolvi-
mento do bairro em que mora? Resposta: Com a mudança da estação 
ferroviária do centro para a atual em 09/06/1965, iniciou a expansão do 
bairro. O prefeito desta época, salvo engano, era o Sr. Duarte Nogueira, 
mas o bairro somente progrediu na gestão do Sr. João Gilberto Sampaio. 
Em termos de infra-estrutura, somente nos anos de 1990/1991 deu-se, 
na sua totalidade, o processo de asfaltamento do bairro. 

•	 Como a história e o desenvolvimento do seu bairro alteraram a sua 
vida? Resposta: O asfaltamento do bairro, a construção do CEMEI I e 
a introdução da linha de ônibus coletivo (Vila Carvalho) ocasionaram a 
valorização do bairro. Como eu possuía um lote ali, enxerguei uma boa 
opção para construir e residir no bairro, que é perto da Estação Ferrovi-
ária, onde trabalhei até me aposentar em 1999.

•	 O Sr. consegue mencionar algo que permaneceu mesmo com as 
mudanças da cidade? Resposta: Embora, por um lado, a população da 
cidade seja um pouco conservadora, mantendo muitos hábitos típicos 
de cidade interiorana, por outro, em parte, a cidade acompanhou o de-
senvolvimento econômico nacional. Há muitas ruas no formato de an-
tigamente, a dependência do trem para transporte de alguns gêneros 
industriais, e outras.

•	O que foi possível perceber no processo de transformação? Resposta: 
Embora a cidade se esforce em manter e preservar construções antigas, o 
que é bom, a preocupação dos últimos governos se voltam somente para 
o setor sul da cidade, deixando de lado as necessidades da população da 
zona norte. Ainda, percebe-se uma deficiência no setor de transporte 
coletivo, bem como, lazer, ao munícipe desta localidade.

Como é possível perceber, as perguntas feitas foram com o intuito de vislumbrar as 
questões centrais do objeto de estudo. Na construção das entrevistas dedicou-se um tempo 
significativo para formular os questionários, sucintos em alguns pontos e mais elaborados 
em outros. Visou-se inter-relacionar a história individual à história coletiva, história da 
cidade à história do bairro em que vivem e finalmente, permanências e transformações 
decorridas e observadas.
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 Após esta etapa de entrevistas, foram comparados e cruzados os dados coletados jun-
to aos entrevistados com as pesquisas desenvolvidas ao longo do ano, principalmente no 
que diz respeito aos bairros e seu desenvolvimento. Para isto utilizamos os documentos 
colhidos junto ao Arquivo Publico de Ribeirão Preto (em visita realizada no decorrer do 
projeto com os alunos) como jornais, mapas, fotos e obras sobre o tema.  Ao trabalharem 
com entrevistas, explanou-se sobre o conceito de parcialidade de quem concede a entre-
vista e seu ponto de vista sobre determinado assunto. Da mesma forma, procedeu-se com 
a análise das fontes, quem a produziu, quem escreveu o artigo do jornal, em que contexto 
histórico, qual a visão que se tinha da cidade, da política e etc. Todo este material era ana-
lisado semanalmente no espaço laboratorial de história.

Apesar da visita ao Arquivo Público ter ocorrido apenas uma vez, foi de extrema impor-
tância para os alunos entrarem em contato com a pesquisa de fontes catalogadas e organi-
zadas sistematicamente. Neste momento os alunos puderam visualizar e comprovar como 
são preservados os documentos e as fontes que constituem a História de cada local, de sua 
população e suas realizações. Da mesma forma, entenderam no que consiste uma das etapas 
do trabalho do historiador que busca em fontes históricas subsídios para sua investigação 
e pesquisa. É importante relembrar que a compreensão da realidade por meio dessa analise 
dos arquivos, da historia oral, e das fotos, que também entraram na pesquisa como uma 
fonte para a percepção das transformações ocorridas ao longo do tempo, foi alcançada por 
meio da interdisciplinaridade, mais precisamente da relação História/Geografia. 

O trato com os documentos diversos - impressos ou manuscritos, com os objetos pes-
soais e com as construções, entre outros, deu ao aluno condições necessárias para o en-
tendimento do papel e do ofício do historiador no trato com a pesquisa histórica e por 
conseqüência da constituição da ciência histórica e do saber escolar desta disciplina.

Todas as atividades, bem como todo o material colhido e trabalhado no decorrer do 
projeto foram separadas por tema e especificidades e organizado no espaço do laboratório 
ao final do projeto. A sala-laboratório foi mantida e disponibilizada para a escola para fu-
turas pesquisas e estudos. Assim, ao longo do tempo alunos e possíveis pesquisadores terão 
acesso as informações e materiais de pesquisa para futuros estudos a respeito do tema, bem 
como a ele relacionados.  

Considerações Finais
Com o desenvolvimento deste projeto constatou-se que os alunos passaram a compre-

ender melhor o campo de conhecimento, de saber e de pesquisa da História.  Ampliaram 
seu entendimento com relação à História de seu município, do bairro em que habitam, sua 
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comunidade e sua inserção no mesmo. Perceberam ao final as permanências e transforma-
ções sociais, econômicas e culturais ocorridas em seus bairros e em sua cidade. Alem dessa 
noção critica construída perante a história de sua região, o aluno entrou em contato, mes-
mo que dentro dos limites esperado, com o oficio do historiador e as praticas utilizadas 
na construção de uma pesquisa histórica, compreendendo e diferenciando as diferentes 
fontes de investigação da ciência. 

Paralelamente puderam através do laboratório de estudos históricos organizarem um 
acervo documental a respeito da História de Ribeirão Preto e dos bairros em que vivem, 
de uma forma critica e problematizadora de sua realidade atual e de seu passado, por meio 
de uma pesquisa gradual e sistemática.  

O resultado foi satisfatório, os objetivos propostos foram alcançados e os professores 
colaboradores registraram um maior interesse dos alunos durante as aulas de história e 
geografia, visto que em muitos momentos tornaram-se, de fato, agentes polinizadores no 
processo de formação da identidade local. Observou-se que os alunos sentiram-se partíci-
pes do processo de formação histórica, cujo sentido se encontrava distante, passando então 
a entender como um processo contínuo e transformador em que estão inseridos.
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Judaísmo, Cristianismo e Islamismo: 

A Tolerância e a Intolerância Religiosa

Ivan Aparecido MANOEL1

Paula Martins XAVIER2

Resumo: O presente trabalho é resultado de um projeto didático – pedagógico, 
desenvolvido durante o ano de 2009, nas três oitavas séries da Escola 
Estadual Professor Otávio Martins de Souza, no município de Franca. 
Procurou-se, a partir do exame das três grandes religiões em sala de 
aula, a saber Judaísmo, Cristianismo e Islamismo, de sua formação, seu 
desenvolvimento, seus embates e sincretismos, e seu ensino, discutindo 
questões atuais que dizem respeito à tolerância e à intolerância den-
tro das sociedades Orientais e Ocidentais, criar um grau de criticidade 
maior entre os alunos. A tarefa do educador, preocupado com a tolerân-
cia e o respeito entre pessoas, perpassa a análise das religiões já que este 
é um campo de estudo em que se insere o cotidiano da maioria de seus 
alunos. O trabalho propôs novas abordagens ao professor para o ensino 
e o trabalho da disciplina Ensino Religioso. 

Palavras-chave: Educação. História. Religião. Diversidade.

1. Introdução
“Judaísmo, Cristianismo e Islamismo: a tolerância e a intolerância religiosa” foi um pro-

jeto desenvolvido em parceria à Escola Estadual Professor Otávio Martins de Souza no 
município de Franca, com o auxílio do Programa Núcleo de Ensino da UNESP, durante 
o ano de 2009. O projeto foi desenvolvido nas oitavas séries da escola abordando as três 
grandes religiões – Judaísmo, Cristianismo e Islamismo –  e como poderíamos, a partir 
do estudo destas, desenvolver o senso de tolerância em relação ao Outro e de crítica dos 
alunos em relação ao mundo em que vivem. O projeto, assim, permitiria que o aluno fosse 
o construtor de seu conhecimento, e, desta forma, pudesse notar, em seu dia a dia, quais as 
atitudes de si para com o  mundo e de si para consigo que pudessem ser pensadas como 
tolerantes ou intolerantes.

1    Professor  do Departamento  de História  da  Faculdade  de História,  Direito  e  Serviço Social  – UNESP  –  Franca. 

Atualmente exerce o cargo de diretor da mesma instituição.

2   Graduanda no curso de História da Faculdade de História, Direito e Serviço Social – UNESP – Franca.
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Ao nos depararmos com a disciplina Ensino Religioso, que retornou ao currículo das 
escolas públicas nas oitavas séries, nos perguntamos qual seria a real intenção deste re-
torno por parte dos proponentes de tal disciplina. Desta forma, fomos, primeiramente,  
averiguar quais as propostas relativas a essa nova disciplina  em uma sociedade na qual 
a religião exerce um papel fundamental na vida da maioria das pessoas. Ao analisarmos, 
portanto, os Parâmetros Curriculares Nacionais, nos vimos diante da proposta de que 
a escola deve ser o espaço onde o aluno aprenderá a ser cidadão e, aí, o professor tem o 
papel de catalisar todas as informações recebidas pelos alunos através dos meios de co-
municação, e trabalhar, junto a isso, com as próprias vivências destes, fazendo, assim, uma 
seleção do conteúdo a ser trabalhado em sala de aula a partir do “diagnóstico que faz dos 
conhecimentos, domínios e atitudes dos alunos e de acordo com questões contemporâneas 
pertinentes à realidade social, econômica, política e cultural, da localidade onde mora, da 
sua região, do seu país e do mundo”  (BRASIL, 1998). 

A prática docente se mostra, dessa forma, completamente pautada na análise do coti-
diano escolar para que o docente possa desenvolver, em suas aulas, algo que faça sentido 
ao aluno, aos seus interesses, à sua realidade. Assim, o aluno passa a ser não apenas um 
receptor de informações transmitidas por diversas pessoas em diversos momentos de seu 
dia, mas um questionador das situações, das idéias e, o mais importante, da realidade. 
Procuramos, assim, construir um ambiente em que o aluno se sentisse confortável para 
questionar, intervir, colocar suas opiniões e pensamentos, havendo, com isso, uma troca de 
conhecimentos entre professor e aluno. Para Schmidt, 

A sala de aula não é apenas um espaço onde se transmitem informações, 

mas onde uma relação de interlocutores constrói sentidos. Trata-se de um 

espetáculo impregnado de tensões em que se torna inseparável o signifi-

cado da relação teoria e prática; ensino e pesquisa. Na sala de aula se 

evidenciam, de forma mais explícita, os dilaceramentos da profissão de 

professor e os embates da relação pedagógica.(SCHMIDT, in BITTEN-

COURT, 1998). 

Após a análise inicial dos Parâmetros Curriculares Nacionais, conversamos junto à 
professora e ao coordenador pedagógico da escola qual seria a melhor abordagem de um 
tema que poderia causar discussões calorosas entre alunos. Por ser a primeira vez que a 
bolsista trabalharia com oitavas séries, a conversa foi de extrema utilidade, uma vez que a 
professora pôde, também, auxiliar na elaboração das atividades que seriam propostas aos 
alunos. A escola, composta principalmente por alunos de classe baixa, poderia se mostrar 
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um grande desafio sem a ajuda constante do coordenador pedagógico e, principalmente, 
da professora. Como esta já havia trabalhado com os alunos das oitavas séries anterior-
mente, conhecia as salas em que iríamos desenvolver o projeto, o que tornou a entrada da 
bolsista mais confortável. 

Para que o trabalho fosse mais bem desenvolvido, a bolsista observou, em primeiro 
lugar, as salas em que iria desenvolver o projeto, sua dinâmica, seus interesses. Com isto, 
pudemos perceber, também, a realidade em que os alunos se inseriam, suas necessidades, 
seus questionamentos, e, desta forma, melhor preparar as aulas a serem ministradas. 

Escolhemos trabalhar com as três oitavas séries da escola para que pudéssemos obter 
um resultado mais apurado do projeto, sendo as três salas completamente diferentes entre 
si. Ao elaborar as aulas, procuramos sempre pensar em incitar a curiosidade dos alunos e 
fazer com que estes exprimissem suas opiniões, seus conhecimentos, seus questionamen-
tos, mostrando o que ainda Schmidt nos diz,

Ele [o professor] é o responsável por ensinar o aluno a captar e valorizar 

a diversidade dos pontos de vista. Ao professor cabe ensinar o aluno a 

levantar problemas e reintegrá-los num conjunto mais vasto de outros 

problemas, procurando transformar, em cada aula de História, temas em 

problemáticas. (SCHMIDT, in BITTENCOURT, 1998).

Ao trabalhar com as três salas pudemos, também, notar o quão diferentes são as idéias 
dos alunos e o quão enriquecedora é a prática docente. 

2. Metodologia e Desenvolvimento da Proposta
Ao pensarmos em quais religiões poderíamos trabalhar durante o desenvolvimento do 

projeto, optamos pelo Judaísmo, pelo Cristianismo e pelo Islamismo por serem a base de 
grande parte das religiões do mundo e por estarem intimamente ligadas entre si: apesar de 
surgirem em períodos históricos diferentes, o cristianismo surge dentro de uma tradição 
judaica helenística; na época de Maomé havia comunidades de judeus e de cristãos na 
Península Arábica; por sete séculos os muçulmanos ocuparam a Península Ibérica onde 
havia grande número de cristãos (SILVA, 2003). 

No início de nosso trabalho observamos as salas com as quais trabalharíamos e, o que 
pensamos ser muito interessante é que, apesar de serem salas completamente distintas, 
notamos um interesse maior por parte dos alunos que não havia nas aulas de História, 
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apesar de a disciplina Ensino Religioso ser, basicamente, a História das Religiões. Ao per-
guntarmos aos alunos o motivo deste interesse, a maioria nos respondeu, primeiramente, 
que acreditavam ser esta disciplina um novo catecismo, ou seja, o ensino da doutrina cató-
lica; porém, após perceberem que isto não ocorreria, o empenho da professora em mostrar 
como as religiões dos alunos, por mais que cada um tivesse a sua, vêm de uma longa tra-
dição, fez com que o interesse destes se tornasse maior. Os alunos nos disseram que a falta 
de interesse na disciplina História vem de longa data, ou porque alguns nunca tiveram 
um professor de História que lhes agradasse, ou porque alguns tiveram professores que os 
faziam decorar datas e fatos. A maioria, porém,  nos disse que a falta de interesse advém 
de um problema, a nosso ver, mais profundo: a falta de relação da disciplina com a vida dos 
alunos. Estes nos disseram que os professores de História nunca explicavam o motivo de 
determinado assunto ser importante, o motivo de os professores tratarem de determinado 
fato e, assim, a curiosidade do aluno não era aguçada. Percebemos, assim, que não bastava 
explicar aos alunos o assunto, mas que precisávamos explicar o motivo de estarmos traba-
lhando, naquela aula, aquele determinado tema. E foi assim que procedemos em cada aula.

Encontramos, porém, um problema na distribuição das aulas: seriam duas aulas para 
Judaísmo, duas para o Islamismo, todas no segundo bimestre, e os terceiro e quarto bi-
mestres seriam para o Cristianismo. Com esta distribuição teríamos pouco tempo para 
abordar a História destas religiões e desenvolver discussões sobre as mesmas, trabalhando 
a tolerância e a intolerância religiosa. Outro problema surgiu com esta distribuição: a 
cronologia. O Judaísmo e o Cristianismo deveriam vir primeiramente e, por último, tra-
balharíamos o Islamismo. Porém, não foi o que ocorreu. As aulas foram trocadas, ficando 
da seguinte maneira: Islamismo, Judaísmo e Cristianismo. Apesar de algumas dificuldades 
em relação ao desenvolvimento das aulas, pudemos pensar em uma forma de não nos ape-
garmos à cronologia e, ainda assim, fazer com que as mesmas fossem bem sucedidas: ao 
explicarmos a História de cada religião, dizíamos seu início e onde havia surgido. Assim, 
ao nos referirmos às religiões, os alunos tinham em mente que o Judaísmo já existia quan-
do surgiu o Cristianismo e estas já existiam quando do surgimento do Islamismo.

A primeira aula ministrada referiu-se ao Islamismo. Inicialmente apresentamos uma 
filmagem da queda das Torres Gêmeas em Nova York. Por ser algo que havia acontecido 
há 7 anos, muitos alunos reconheceram de imediato, nas três salas, o que estávamos mos-
trando. Fizemos perguntas referentes ao ocorrido, tais como: O que representa essa grava-
ção?, Quem foi acusado de ter sido o autor deste ato?, Como o governo dos Estados Uni-
dos respondeu a tal acontecimento?, O que pode causar, em uma nação, este ato?. Das três 
salas trabalhadas, obtivemos resultados inesperados: muitos alunos conheciam o ocorrido, 
sabiam quem havia sido acusado de ter cometido o ato (Al Qaeda e Osama Bin Laden), 
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muitos viram na televisão que Bin Laden ou havia sido encontrado ou estava escondido 
em uma caverna que o governo dos Estados Unidos não conseguia encontrar, sabiam da 
guerra que o presidente Bush havia travado contra o Afeganistão após o atentado. Ape-
sar de as três salas participarem das perguntas e tirarem várias dúvidas, uma das salas se 
destacou: na 8ª C os alunos prestaram atenção ao vídeo que apresentamos; ao fazermos as 
perguntas todos participaram, em maior ou menos grau, em uma sala de aproximadamen-
te 35 alunos; nenhum aluno se sentiu inibido com as perguntas ou com os comentários 
dos colegas e muitos chegaram a fazer relação com fatos pós –  queda das Torres Gêmeas, 
como atentados em outros países, os quais a Al Qaeda havia assumido como seus. A 8ª 
B se mostrou mais tímida, mais inibida. Ao fazermos questionamentos, percebemos que 
alguns sentiam vontade de se posicionar, mas se sentiam receosos com os comentários que 
os colegas podiam fazer ou com os possíveis “erros” que a professora poderia apontar. En-
quanto a 8ª C era extremamente participativa, na 8ª B tivemos um pouco de dificuldade 
em realizar o projeto uma vez que este se baseava, em grande parte, na participação dos 
alunos, suas colocações, questionamentos e críticas. Já a 8ª A, a sala mais “bagunceira”, 
segundo a própria professora, foi a sala que tivemos uma grande dificuldade em executar o 
projeto. Enquanto nas outras duas salas havia cerca de 35 alunos por sala, nessa havia cerca 
de 45 alunos. Ao questionar a professora sobre o motivo desta divisão, ela nos informou 
que há uma espécie de divisão por mérito: os que se destacam, que estudam, que tiram as 
melhores notas, são mandados para uma mesma sala; os medianos, que têm a possibilidade 
de “desenvolver seu intelecto”, são mandados para uma outra sala, em conjunto; já os cha-
mados “bagunceiros”, que vão à escola para conversar, passar o tempo, são mandados para 
uma terceira sala. Os professores, em geral, não desejam incitar a curiosidade dos alunos, 
não têm vontade de ensinar nesse tipo de sala, e, assim, não procuram desenvolver qual-
quer tipo de desejo de aprendizagem nos alunos. O que notamos foram alunos que  não 
estavam interessados em aprender, e faziam com que percebêssemos isso. 

Após esta primeira abordagem, pretendíamos trabalhar com o filme “Crash – No Li-
mite” por inteiro, mas não teríamos tempo. Assim, recortamos cenas do filme que reme-
tiam ao Islamismo e à intolerância sofrida pelos seus praticantes. Utilizamos o restante da 
primeira aula e a segunda aula para a apresentação das cenas escolhidas, suas explicações e 
discussão sobre a religião. A reação dos alunos foi da mais diversa: a sala mais participativa 
entrou em um debate referente ao que os islâmicos chamam de “Jihad” e o que os ociden-
tais chamam de “Guerra Santa”. Durante as discussões tanto a professora quanto a bolsista 
lembravam aos alunos que apesar de muitos considerarem a Jihad como uma guerra contra 
todos os que não praticassem o Islamismo não era este o significado real. Aí percebemos 
a necessidade de se discutir a questão da intolerância sofrida  pelos islâmicos: enquanto 
explicávamos que a “Jihad” é a busca da fé interior do indivíduo, sempre procurando não 
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se deixar corromper pelas crenças exteriores, alguns  alunos pararam e nos questionaram se 
poderiam aplicar esta busca pela fé como o que ocorreu durante as Cruzadas, por exemplo. 
Ao fazer este questionamento os alunos começaram a perceber que o que estava sendo 
discutido não era se o que a religião pregava era certo ou errado, mas que cada religião tem 
sua crença, e o indivíduo pode seguir esta determinada crença, assim como pode distorcer 
o que a religião prega e, no caso do Islamismo, usar uma expressão que significa a luta 
interior em busca da fé para transformar em luta contra tudo e todos que não seguem a 
religião. Durante a aula em que explicamos a História da religião, os alunos se mostraram 
interessados e anotavam muito do que falávamos. A 8ª B teve algumas dúvidas em rela-
ção à “Jihad”, quis saber o motivo da distorção do sentido do termo, mas não entraram 
em maiores discussões, fazendo com que a aula fluísse mais rapidamente. Alguns alunos 
entraram na discussão presente no filme de que, após o atentado às Torres Gêmeas, os 
norte-americanos ficaram em choque, com medo de que o próximo atentado pudesse ma-
tar familiares, amigos, colegas. Apesar destas colocações, explicamos o filme e a História 
da religião islâmica sem muitas participações dos alunos, e estes apenas anotando pouco 
do que explicávamos. No caso da 8ª A, tivemos problemas com conversas paralelas, al-
guns alunos chegaram a dizer que a apresentação de filme significava não ter aula. Poucos 
alunos se interessaram em questionar a aula, o que apresentamos. Os que questionaram 
fizeram associações com as Cruzadas e com alguns aspectos da religião como a vestimenta 
das mulheres – questionaram o motivo de as mulheres se vestirem com a burca, fazendo 
relações com novelas – e com relação a rezar em direção a Meca – questionaram o motivo 
de ser esta uma prática tão importante na vida dos muçulmanos. Durante a exposição da 
História da religião, os alunos não prestaram atenção, sempre havendo conversas paralelas, 
o que dificultou o desenvolvimento do trabalho. 

Após o desenvolvimento do Islamismo, iniciamos as aulas sobre o Judaísmo. Para tal 
levamos, inicialmente, fotos de judeus, do Torá, do Muro das Lamentações e de uma 
sinagoga. Com tais imagens os alunos veriam alguns símbolos da religião judaica e seus 
significados para tal crença. Após estas imagens, iniciamos o trabalho com o preconceito 
e a intolerância existente para com os judeus. Para tanto levamos recortes da história em 
quadrinhos “A Avenida Dropsie – A vizinhança”, de Will Eisner. Esta retrata a vida de 
alguns judeus em um cortiço de Nova York, nos Estados Unidos, o que sofrem, pelo que 
passam, enfim, quais os problemas que têm que enfrentar por serem judeus. Na 8ª C e 
alguns alunos da 8ª B, começaram a pensar a questão da intolerância religiosa e a fazer as-
sociações com Hitler, com a Alemanha nazista, com campos de concentração. Para que os 
alunos tivessem uma imagem mais marcante em relação à questão do preconceito sofrido 
pelos judeus, mostramos uma foto do portão de entrada de um campo de concentração 
seguida por uma foto de judeus dentro de um quarto de um campo de concentração e, 
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após isto, uma foto de milhares de corpos amontoados em um grande buraco. A última 
imagem chocou muitos alunos e ao perguntarmos o motivo do choque a maioria nos 
perguntou como seres humanos poderiam cometer tais atos e ainda assim conseguirem 
dormir à noite tranqüilamente. Tivemos a mesma reação nas três salas ao mostrarmos as 
últimas fotos: silêncio. Após estas imagens, explicamos a História do Judaísmo e como o 
preconceito que os judeus sofrem hoje vem de uma longa tradição. Nas 8ª  B e C tínha-
mos alguns alunos que seguiam religiões cristãs que foram muito participativos ao nos 
colocar seus pontos de vista sobre a morte de Jesus Cristo e qual a participação dos judeus 
na mesma. Por ser uma religião próxima ao Cristianismo e por ser a maioria dos alunos 
cristãos, notamos um grande interesse por parte dos alunos para entender a História e 
o desenvolvimento do Judaísmo, a intolerância pela qual passaram e passam os judeus e 
as conseqüências da mesma para estes e para o mundo. Na 8ª A houve a participação de 
alguns alunos quando perguntamos o que o preconceito e a intolerância poderiam causar 
em uma sociedade. Como estávamos trabalhando com o Judaísmo alguns alunos logo 
se manifestaram dizendo que, no caso desta religião, seriam os campos de concentração 
e as mortes na II Guerra Mundial. O que tentamos mostrar com a História da religião 
judaica é como o preconceito e a intolerância não são fruto de fatos recentes, mas têm 
uma longa tradição e como este preconceito pode levar a proporções tão grandes como a 
Alemanha nazista e o Holocausto. Algo que nos chamou muita atenção foi o fato de na 8ª 
C um aluno nos apresentou comentários e questionamentos sobre os grupos neo-nazistas, 
o que eles representam para os judeus e para o mundo. Aqui os alunos se posicionaram 
não apenas no que diz respeito ao judaísmo, mas puderam expor opiniões sobre racismo, 
homofobia, xenofobia e intolerância religiosa. 

Após a explanação dessas religiões, propusemos uma atividade aos alunos, separando-
-los em pequenos grupos e os chamamos para uma discussão: ao observarem seus compor-
tamentos, suas atitudes, seus pensamentos e idéias, em que sentido a tolerância e a intole-
rância em relação ao Outro e a si faziam parte de suas vidas? Pensamos que a maioria dos 
alunos iria mentir nesta reflexão, mas, ao ver os resultados, notamos que grande parte per-
cebeu que muitas de suas atitudes eram intolerantes em relação ao Outro e a si próprios. 
Alguns entraram na questão religiosa dizendo que sentiam certo preconceito em relação 
a alguns grupos religiosos e que após as nossas aulas, nossas discussões sobre Judaísmo 
e Islamismo, começaram a pensar duas vezes antes de julgar determinado indivíduo ou 
grupo por sua religião. Na 8ª C os alunos fizeram uma longa discussão sobre o preconceito 
que possuíam em relação a diversos grupos religiosos e perceberam que muitas opiniões 
não tinham sido formadas por eles, mas por pais e por amigos. Aqui pudemos mostrar que 
o aluno deve desenvolver sua própria crítica em relação a algo ou alguém, sem se deixar 
levar por opiniões de outros, mesmo quando estes são seus pais. Na 8ª B houve uma con-
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versa mais tranqüila, onde os alunos expuseram suas idéias, porém ficaram bem presos à 
questão religiosa, ou seja, não houve muito desenvolvimento na idéia do preconceito e da 
intolerância num quadro geral como houve na 8ª C. Já na 8ª A os alunos conversaram um 
pouco sobre as diferenças religiosas e o motivo de alguns não tolerarem algumas manifes-
tações deste tipo, mas não conseguimos discutir por muito tempo uma vez que os alunos 
se dispersavam e não mostraram grande interesse nessas discussões.

Nos terceiro e quarto bimestre discutimos as diversas vertentes do Cristianismo. Nestes 
bimestres o trabalho foi realizado em completo conjunto com a professora: em uma con-
versa com esta, tanto bolsista quanto professora optaram por uma divisão onde a bolsista 
entraria com as aulas de catolicismo e a professora entraria com as religiões pentecostais 
e neo-pentecostais. A divisão funcionou bem uma vez que a bolsista estava presente na 
maioria das aulas da professora, não apenas como mera observadora, mas houve uma aber-
tura para que pudesse participar com comentários e discussões em aula. 

Ao trabalharmos o Catolicismo, a professora pôde abrir três aulas para a discussão do 
mesmo. Na primeira aula fizemos uma enquete com as salas: quantos eram batizados na 
religião católica; quantos eram praticantes, ou seja, iam à missa ao menos uma vez ao mês; 
quantos eram praticantes assíduos, ou seja, iam à missa todas as semanas; e quantos basea-
vam todos os seus atos nos ensinamentos do catolicismo, ou seja, deixavam de fazer coisas 
que gostariam de fazer por não seguir os ensinamentos da Igreja. Muitos alunos, nas três 
salas, mas não a maioria, eram batizados na religião católica; pouquíssimos iam à missa 
ao menos uma vez ao mês; dois alunos iam à missa todas as semanas e destes, um aluno 
seguia os ensinamentos da religião de modo a basear suas ações nestes ensinamentos. Isto 
nos mostrou um dado interessante que vem sendo discutido dentro da própria Igreja: há, 
cada vez mais, um decréscimo de jovens participando da Igreja, seguindo as idéias prega-
das pelo catolicismo. Perguntamos ao aluno que disse seguir sua vida segundo os ensina-
mentos da religião se era algo que ele gostava, sentia prazer, ou se havia sido influenciado 
por alguém, como seus pais, parentes, amigos. O aluno nos disse que, em sua casa, seus pais 
eram muito rígidos quanto à educação religiosa cristã católica e não permitiam qualquer 
desvirtuamento que levasse a idéias que não dissessem respeito a essa educação. Após esta 
primeira conversa com os alunos, percebemos que esta vida regrada e pensada de acordo 
com os ensinamentos da Igreja não fazia parte da vida da maioria dos alunos, e o relato 
do colega os deixou surpresos e curiosos. Muitos perguntaram como era viver dessa ma-
neira, como ele agüentava tamanha rigidez na educação. O aluno sempre respondia que 
era assim que havia sido criado até o momento e só conhecia esse tipo de vida. Nas 8ª A 
e B a conversa se estendeu até a metade da primeira aula, uma vez que o aluno católico 
praticante era da 8ª C. Os alunos católicos das 8ª A e B expuseram suas opiniões sobre a 
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Igreja, o motivo de não irem à missa – a maioria se manifestou dizendo que ir à missa era 
“chato”, “monótono”, e que ouvir por uma hora ou mais um padre falando que a pessoa 
não deve fazer diversas coisas não era sinônimo de diversão – ou de não levarem suas vidas 
completamente de acordo com os ensinamentos da religião católica – a maioria disse que 
estes ensinamentos não cabiam mais ao mundo de hoje; “a religião quer que aquele que 
a segue deixe sua vida de lado e não faça mais nada de prazeroso” foram as palavras dos 
alunos. Já na 8ª C, a discussão se estendeu durante toda a primeira aula nos mostrando a 
curiosidade que os alunos tinham não apenas com relação à religião, mas com relação a 
“como levar uma vida pautada completamente em ensinamentos de uma religião que não 
se renova e que quer que seus seguidores não sintam felicidade em nada que não seja a ida 
à missa, a oração e a comunhão”, como disse um dos alunos. Este foi um questionamento 
feito pelos alunos não à professora ou à bolsista, mas ao único aluno que conseguia levar 
sua vida assim. E sua resposta sempre era que havia sido educado dessa maneira.

Com relação às 8ª A e B as aulas transcorreram bem: apresentamos a História da reli-
gião católica nas duas primeiras aulas e na terceira levamos imagens do Papa João Paulo II, 
do Papa Bento XVI, do Padre Marcelo Rossi e um mapa do Vaticano. Com estas imagens 
os alunos deveriam nos dizer o que significava cada uma. Tanto na 8ª A quanto na B, com 
relação aos papas, a reação foi interessante: alunos batizados na religião católica e alunos de 
outras religiões nos disseram que os papas tinham feições diferentes: enquanto a imagem 
de João Paulo era tranqüilizante, a imagem de Bento XVI trazia uma espécie de inquie-
tação ou, nas palavras dos alunos, o papa “é muito parecido com o diabo e não transmitia 
confiança”. Quanto ao Padre Marcelo Rossi, na 8ª A os alunos não prestaram muita aten-
ção na aula e começaram a cantar músicas do padre e, assim, a aula acabou por aí; tentamos 
retomar com as outras imagens, mas poucos alunos prestaram atenção ao que estávamos 
falando. Já na 8ª B, os alunos disseram que conheciam algumas músicas e que não o viam 
como um padre, mas como um cantor de músicas católicas; para eles era estranho pensar 
que um padre pudesse fazer shows como ele fazia, pois um padre, segundo os alunos, era 
aquele que apenas “dava broncas” nos  fiéis por não seguirem a risca os ensinamentos da 
religião católica. Ao apresentarmos o mapa do Vaticano, pouquíssimos alunos conseguiram 
identificá-lo. Quando dissemos do que se tratava, como já havíamos conversado nas duas 
primeiras aulas sobre a História da religião católica, os alunos começaram a se lembrar 
da cidade do Vaticano e do que representava para o Catolicismo. Aqui entramos em uma 
grande discussão: alunos de outras vertentes do Cristianismo começaram a se sentir injus-
tiçados, pois a religião católica possuía um Estado que era o centro da religião, enquanto 
as outras religiões cristãs não podiam sequer construir seus templos sem que os católicos 
começassem a criticar. Neste ponto pudemos desenvolver com os alunos a noção de into-
lerância por parte de católicos e de pentecostais e neo-pentecostais: o interessante foi ver 
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que alunos que eram batizados na religião católica, mas não a seguiam, entraram em defesa 
da religião, dizendo que o catolicismo é uma das religiões mais fortes e predominantes no 
mundo. Pudemos perceber, nessa sala, algo que é comum na sociedade brasileira: apesar 
de muitos se denominarem católicos, não são praticantes, mas em uma discussão sobre 
religiões, muitos católicos defendem a sua religião, mesmo sem a praticar, muitas vezes 
criticando outras religiões sem nem ao menos as conhecer. Na 8ª C os alunos se mostra-
ram bem interessados na História da religião católica e na discussão da primeira aula com 
relação ao colega católico praticante. Nesta primeira aula deixamos que os alunos questio-
nassem, discutissem e fizessem suas colocações não apenas quanto ao catolicismo, mas a 
qualquer religião que tivessem curiosidades. A conversa se pautou, basicamente, em cima 
do colega católico e sua educação. Muitos alunos disseram que, talvez, fosse melhor ter 
uma educação religiosa dentro de casa, pois a religião, segundo eles, era algo que formava o 
caráter das pessoas. Quando chegamos neste ponto, perguntamos se um ateu não possuía 
um bom caráter já que não seguia qualquer  religião e não acreditava em Deus. Os alunos, 
inicialmente, ficaram em silêncio, pensando sobre isso. Alguns poucos alunos disseram que 
se um indivíduo não crê na existência de Deus então não é digno de confiança. A maioria 
dos alunos discordou, dizendo que a crença é de cada um, e que o indivíduo possuir ou não 
religião, crer ou não em Deus, não o faz melhor ou pior que um crente ou um religioso. Pu-
demos adentrar no assunto do preconceito que não apenas crentes sofriam, mas que ateus 
também eram alvo. Ao percebermos que muitos alunos pensavam que não se devia julgar o 
indivíduo por sua religião ou crença, pudemos notar a mudança pela qual o pensamento dos 
alunos estava passando: inicialmente, muitos julgavam o outro pela sua religião. Nesta aula, 
muitos disseram que não se devia julgar pela crença, mas pelo caráter da pessoa. Quanto 
às imagens levadas na terceira, os alunos dessa sala não se comportaram como em outras 
aulas, em que traziam discussões e questionamentos. Suas opiniões foram muito semelhan-
tes às dos alunos da 8ª B, dizendo que os dois papas tinham imagens públicas diferentes: 
enquanto João Paulo buscava a paz entre religiões e povos, Bento XVI buscava um retorno 
de algumas características do catolicismo que não cabiam mais ao mundo de hoje e que, por 
este motivo, estava perdendo fiéis. Quanto ao Padre Marcelo Rossi, eles disseram ser este o 
oposto de um padre que se vê nas igrejas. Na 8ª B e na 8ª C a professora e a bolsista explica-
ram que o Padre Marcelo Rossi fazia parte de um movimento dentro da Igreja denominado 
Renovação Carismática Católica e a forma com a qual ele reza a missa é uma característica 
deste movimento, com músicas, danças e gestos. Quando mostramos o mapa do Vaticano 
alguns alunos se lembraram das aulas anteriores em que havíamos explicado sobre o Estado 
do Vaticano e disseram ser este um centro muito importante para a religião católica. Apesar 
de uma participação menor dos alunos da 8ª C na aula em que trabalhamos com imagens, 
pudemos desenvolver, como já mostrado, durante as duas aulas anteriores uma discussão 
que trabalhava o preconceito entre crentes e entre crentes e ateus.
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Durante as aulas sobre as religiões pentecostais e neo-pentecostais, a bolsista parti-
cipou como observadora, mas teve a oportunidade de conversar com os alunos durante 
as aulas sobre as questões do preconceito que os seguidores dessas vertentes sofrem no 
Brasil e no mundo. Durante muitas aulas os alunos não demonstraram tanto interesse 
nas religiões tratadas uma vez que eram religiões menores e os alunos não possuíam 
muito conhecimento sobre as mesmas. Nas 8ª B e C, porém, quando entramos na aula 
que tratou  da Igreja Universal do Reino de Deus, muitos alunos criticaram, dizendo 
estar esta apenas atrás do dinheiro dos que a seguem. A bolsista colocou a seguinte 
questão aos alunos destas salas: a igreja da qual o aluno fazia parte não pedia dinheiro 
aos seus fiéis? Com esta questão os alunos começaram a defender suas igrejas, dizendo 
que nenhuma era como a Universal. Aqui, professora e bolsista questionaram os alunos 
se eles nunca viram na televisão ou leram em jornais e revistas que diversas igrejas tive-
ram seus fundadores, seus pastores e seus padres presos, seja por lavagem de dinheiro, 
seja por outros crimes como pedofilia, por exemplo. A professora começou a guiar os 
alunos a pensar que todas as religiões já tiveram acusações por diversos crimes e que 
nenhum crente poderia criticar outro por escolher determinada igreja, por acreditar em 
determinada religião, seja esta oriental ou ocidental. Neste momento a bolsista colocou 
que todos os alunos estavam defendendo suas religiões e crenças, mas que eles esta-
vam esquecendo o essencial: a base de todas elas era a mesma, ou seja, o Cristianismo. 
Durante todas as aulas em que a professora explicou sobre as religiões pentecostais e 
neo-pentecostais havia alunos dizendo que a sua religião era melhor que as outras, mas, 
quando foi colocado o ponto de que todas as religiões possuíam a mesma base, o Cris-
tianismo, a reação foi interessante: muitos alunos concordaram, dizendo que, assim, não 
havia motivo para agir preconceituosamente com alguém que segue outra religião uma 
vez que todos seguiam os mesmos ensinamentos. Outros poucos alunos começaram a 
dizer que o Cristianismo que a religião que eles seguiam era o verdadeiro, que as pala-
vras que eles seguiam eram as verdadeiras palavras de Cristo. O interessante foi notar 
a reação muito semelhante tanto na 8ª B quanto na 8ª C: muitos alunos disseram que 
se a base era a crença nas palavras de Cristo, então todos seguiam os mesmos ideais; 
pouquíssimos tentaram colocar ser a sua religião a ideal ou legítima e os que tentaram 
foram criticados pelos próprios colegas de sala, não havendo espaço para o preconceito 
e a intolerância desses poucos. Na 8ª A tivemos uma certa dificuldade em estimular as 
discussões referentes às religiões pentecostais e neo-pentecostais: havia muita conversa 
entre os alunos e foram feitas muitas piadas sobre as religiões trabalhadas. Tentamos, a 
partir das piadas, iniciar uma conversa sobre o preconceito religioso, mas os alunos não 
davam continuidade às nossas discussões, deixando tanto professora quanto bolsista 
desanimadas em fomentar discussões.
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Em nossa última aula, propusemos uma conversa com os alunos para que pudéssemos 
ver até onde o projeto havia atingido nossas expectativas e até onde não conseguimos de-
senvolver nossos objetivos. Na 8ª A os poucos alunos que comentaram sobre nossas aulas, 
disseram que foram boas, mas teriam sido melhores se toda a sala cooperasse e prestasse 
atenção ao que tínhamos para expor. As discussões poderiam ter fluído melhor, segundo 
eles, em uma sala cooperativa, em que todos, ou a maioria, participassem.  Com relação à 
8ª B, os alunos disseram que o uso dos recursos didáticos alternativos como filmes, ima-
gens, mapas, fotos, faziam com que a curiosidade dos alunos fosse incitada, levando-os a 
apreender o conteúdo passado de forma mais simples e dinâmica. As discussões em cima 
dos temas tratados em aula ajudavam a aprender o que estava sendo tratado, fazendo com 
que os alunos lembrassem das aulas. Já na 8ª C, os alunos se mostraram completamente fa-
voráveis ao uso de novos recursos em sala de aula. Quanto ao desenvolvimento de discus-
sões acerca do tema de aula, isto os fazia ficar mais curiosos e sentiam desejo de aprender, 
levando-os a criticarem as informações que lhes estavam sendo passadas em seu dia-a-dia.     

3. Considerações Finais
De um modo geral, as diferentes formas de se abordar o ensino da religião e o de-

senvolvimento da disciplina Ensino Religioso foram bem recebidas pelos alunos. Perce-
bemos o bom desenvolvimento do projeto quando, durante as aulas de observação nos 
terceiro e quarto bimestre, havia, por parte dos alunos, o estabelecimento de relações 
entre as aulas ministradas pela bolsista e as aulas que estavam sendo ministradas pela 
professora naquele momento. 

Ao utilizarmos ferramentas como filmes, imagens, mapas, pudemos mostrar aos alunos 
que a sala de aula não é apenas o lugar em que o aluno recebe informações do professor, 
mas é local de trocas e, principalmente, de construção do conhecimento. A escola é tida 
como formadora do cidadão por auxiliar o aluno na construção de seu conhecimento e, 
ao mesmo tempo, deve guiá-lo ao mostrar como utilizar este conhecimento apreendido 
em sua vida. A relação ensino – aprendizagem pelo uso de recursos didáticos alternativos 
mostrou uma maior participação do aluno na construção de seu conhecimento, uma vez 
que houve muitas indagações a partir do material levado à sala.

Um grave problema que percebemos ao adentrar as três salas de aula foi a diferença 
que se fazia entre os alunos considerados “bons” e  os “ruins”, ao dividi-los em salas “boas” 
e “ruins”. Em uma escola, que deveria ensinar os alunos a lidarem com pessoas diferentes, 
auxiliar na construção do conhecimento do aluno, a diferença que se faz entre os alunos é 
preconceituosa, fazendo com que muitos não se sintam incitados a buscar o conhecimento 
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e a educação. Isto pode ser demonstrado nas diferenças dos resultados encontrados nas 
salas de aula: enquanto uma sala atingiu e ultrapassou as expectativas do projeto, a outra 
dificultou o desenvolvimento do mesmo, demonstrando desinteresse no que lhe estava 
sendo mostrado e ensinado. 

Tivemos uma boa recepção por parte dos professores e da escola, uma vez que ambos 
notaram a necessidade de abrir as portas da escola para o desenvolvimento de projetos que 
busquem diferentes formas de ensino. Tanto a professora quanto o coordenador pedagó-
gico estavam dispostos a nos abrir os espaços das aulas para o desenvolvimento do projeto. 
Apesar de nos ter sido disponibilizado poucas aulas para cada religião trabalhada, notamos 
o interesse por parte da escola em nos receber e nos auxiliar em tudo que fosse preciso.

O projeto buscou, além de ajudar o aluno a desenvolver seu senso crítico e sua tolerân-
cia em relação ao Outro, mostrar, a partir da História das Religiões, que a História não 
é algo que apenas se apega ao estudo do passado, mas que possui íntima relação com o 
presente e com o futuro. 
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Resumo: Admitindo a cultura brasileira como sendo plural e não homogênea, 
como o resultado de um processo de múltiplas interações e oposições 
no tempo e espaço, Maracatudo é um projeto de ação cultural que teve 
como proposta desenvolver oficinas semanais de ritmos brasileiros no 
Galpão Cultural ao longo de 2009 e teve a participação de 23 pessoas. O 
projeto teve como objetivo difundir certas manifestações da cultura tra-
dicional popular brasileira, tais como o maracatu de baque virado, coco 
de roda pernambucano, frevo e jongo, analisando assim a importância 
da utilização do folclore e da cultura popular na educação como forma 
de se questionar a ideia acerca da identidade brasileira. Realizar, para-
lelamente, um projeto de pesquisa acerca destas manifestações tradicio-
nais foi essencial para que os participantes da oficina também tivessem 
contato com aspectos da história destes ritmos, existindo assim uma 
proposta pluricultural, onde a arte e a educação estiveram integradas.  

Palavras-chave: Cultura tradicional; identidade; diversidade

Introdução
O Brasil é um país formado por um contingente populacional mestiço, que tem como 

influência diferentes etnias. É preciso admitir a cultura brasileira como sendo plural e não 
homogênea, como resultado de um processo de múltiplas interações e oposições no tempo 
e no espaço. Como se formou a cultura popular brasileira e como ela vem sobrevivendo 
hoje, são questões importantes para que o sujeito brasileiro se perceba dentro deste tempo 
e espaço. Entrar em contato com manifestações tradicionais que se formaram há anos é 
uma possibilidade de entrar em contato com a história do Brasil, reconhecendo suas influ-
ências culturais, políticas, econômicas e religiosas.
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A noção de progresso, de união, de igualdade, de coragem e tantas outras ideologias, 
marcam e dominam as concepções das pessoas que moram neste gigantesco país. O que 
é o povo brasileiro? Quem somos nós? Negros, índios, brancos. Resolvemos a questão 
unindo três “cores” diferentes, como se apenas isso resolvesse a questão. Desconsidera-
mos todos os povos que vieram da África, deixando de levar em conta as diferenças das 
línguas, das crenças, dos costumes. Desconsideramos as distintas tribos que aqui viviam, 
chamando genericamente de “índios” todos os nativos que existiam, populações que foram 
massacradas e tiveram suas culturas e costumes destroçados. Chamamos de brancos todos 
aqueles que para cá vieram, os colonizadores portugueses que dominaram e destruíram 
este pré-Brasil, os jesuítas, os imigrantes italianos, os judeus fugidos pós II Guerra Mun-
dial e tantos outros que chegaram neste país e receberam o nome de brasileiros.

É necessário que a identidade brasileira seja criada, fortalecida e apropriada, permi-
tindo que se tenha contato com algo que faz parte da história pessoal de cada indivíduo. 
Nesse sentido, é fundamental a reformulação daquilo que torna as pessoas brasileiras e o 
que une esse povo.

Marilena Chaui, no livro “Mito fundador e Sociedade Autoritária”, comenta duas 
pesquisas de opinião realizadas em 1995, uma delas pelo Instituto Vox Populi e a outra 
pelo Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas, que indagaram 
se os entrevistados sentiam orgulho de serem brasileiros e quais os motivos para esse or-
gulho. Enquanto quase 60% responderam afirmativamente, somente 4% disseram sentir 
vergonha do país. Este sentimento de orgulho de ser brasileiro, no entanto, é algo com-
plexo, pois as justificativas para este tamanho orgulho estão sempre pautadas em ideias 
que são cultivadas no imaginário das pessoas, sem que existam questionamentos e inda-
gações. A natureza, o caráter do povo e principalmente o esporte, a música e o carnaval 
foram listados como fortes motivos que lhes davam orgulho. Traços da personalidade 
dos brasileiros também foram apontados para justificar este sentimento, tais como o 
fato de serem trabalhadores, alegres divertidos, conformados, solidários e sofredores. A 
noção da identidade brasileira parece estar guiada por pontos que tentam unir as diver-
sas pessoas: o carnaval, o jeitinho brasileiro, a luta deste povo que não desiste nunca, o 
futebol. (CHAUI, 2000, p. 4).

A história conhecida por estes mesmos brasileiros é limitada e manipulada, pois há o 
interesse de que as pessoas sintam orgulho da nação a que pertencem de modo que se sin-
tam pertencentes a este país e não se rebelem. Assim, cabe a estes brasileiros conhecer ape-
nas parte da história do Brasil, assumindo muitas vezes estes papéis que lhes são postos. 
O maracatu, o frevo, a capoeira, as organizações dos negros em quilombos, as histórias dos 
imigrantes, as guerras civis, a ditadura militar, a Amazônia em chamas, as tribos indígenas 
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destroçadas, o tupi desaparecido, a miséria e os povos imigrantes ficam assim apagados 
desta identidade brasileira.  

Interessante notar que a identidade nacional é criada muitas vezes a partir da ideia de 
mitos fundadores. Como não existe nada, a priori, que possa reunir tantas e tão diversas 
pessoas e tão diversas, é necessário criar laços imaginários que tenham a força de criar um 
sentimento que seja capaz de unir pessoas tão diversas. A identidade é uma noção criada 
a partir da ideia da diferença. Nesta perspectiva, estas construções tendem a ser naturali-
zadas, cristalizadas e essencializadas. Identidade como aquilo que se é, e diferença como 
aquilo que o outro é. (Woodward, 2009, p. 26) 

A questão identitária está intimamente ligada às questões políticas que têm o poder 
de formar conjunturas e “idéias inventadas” que ficam impregnadas no imaginário das 
pessoas. A política sempre esteve ligada à concepção de favor, como se os portugueses 
estivessem fazendo uma boa ação evangelizando os índios e “construindo” este país. A 
distribuição das sesmarias e das capitanias hereditárias foi dada por favor aos senhores. 
A princesa Isabel vista como uma heroína que libertou os negros. Getúlio Vargas como o 
“pai dos pobres” e tantos outros exemplos que demonstram que a prática democrática de 
representação no Brasil não se realiza; a relação entre o representante e a população é de 
favor, clientelismo e tutela. 

As manifestações da cultura popular tradicional brasileira revelam desdobramentos de 
uma história que nem sempre foi contada. Penetrar pela via da cultura pode ser um im-
portante caminho para que outras pessoas que tiveram grande importância na história do 
Brasil sejam descobertas, outros espaços sejam percebidos e outros tempos rememorados. 
Existem ainda resquícios culturais que devem ser conhecidos e apropriados, de modo que 
a questão identitária do brasileiro seja colocada em choque e que se possa ter dimensão 
do que a mestiçagem produziu e tem produzido na subjetividade do brasileiro. Brasileiro 
em um sentido amplo, que não pode ser reduzido a algumas características, como se toda 
população fosse homogênea e uniforme. 

A cultura espelha assim toda história de um povo, é marcada pelos movimentos de 
resistência, pela religiosidade, pelas dominações políticas e econômicas. A arte pode então 
ser entendida como  uma possibilidade para o próprio conhecimento a partir daquilo que 
é fruto do coletivo: “O ponto fulcral da obra de arte é a sua capacidade para nos comunicar 
uma coisa que reconhecemos imediatamente como um eco da nossa própria experiência e 
apresenta um sentido de experiência universal”. (SANTOS, 2006, p. 57) 
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Objetivos
• Possibilitar a vivência de jovens e adultos com manifestações da cultura tradicional 

popular brasileira através do aprendizado de danças, da percussão, das cantigas e 
brincadeiras que envolvem o universo do maracatu, coco de roda pernambucano, 
frevo e jongo.

• Analisar a importância da utilização do folclore e da cultura popular na educação 
como forma de valorização da identidade cultural brasileira;

• Utilizar os valores educativos das músicas, danças e festas populares como instru-
mentos pedagógicos; 

• Possibilitar aos participantes da oficina o questionamento sobre cultura popular e 
identidade, através do reconhecimento de nossa diversidade. 

Fundamentação Teórica
Diversos autores foram usados para o desenvolvimento deste projeto de pesquisa, com 

a intenção de levantar e sistematizar dados sobre a percepção das identidades culturais 
do Brasil, desenvolver uma compreensão histórica e social da cultura e afirmar a relação 
entre cultura e cidadania, utilizando-se como referencial as manifestações tradicionais da 
cultura popular brasileira. Guerra Peixe (1980), Nina Rodrigues (2008), Inaicyra Falcão 
dos Santos (2006), Alfredo Bosi (1992), Alceu Maynard Araujo (1967) Marina de Mello 
e Souza (2002), Nise da Silveira (2000), Eugenia de Freitas Maakaroun (2005), Silvia 
Hounold Lara (2007), Clarisse Quintanilha Kubrusly (2007) e Carl Gustav Jung (2000) 
foram referências valiosas para as reflexões do projeto. 

As diversas manifestações trabalhadas ao longo da oficina foram estudadas, de modo 
que não apenas a técnica da dança e da percussão fosse transmitida aos participantes da 
oficina, mas que tivessem conhecimento da história e fundamento de cada ritmo.

O coco de roda pernambucano é uma dança de roda, onde há o encontro de um par 
no meio do círculo. O ritmo tem influência africana e indígena e acredita-se que a origem 
desta manifestação está ligada às vivências com o trabalho. A prática de construção de ca-
sas ao amassar o barro resultava em movimentos corporais, que mais tarde associaram-se 
aos passos de dança deste ritmo. 

O jongo é uma manifestação tradicional do Brasil trazida pelos negros de origem ban-
tu, que eram forçados a trabalhar nas fazendas de café nos estados de São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro. A dança é realizada no centro da roda, aonde um casal se encontra 
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e realiza os movimentos, executando sempre giros anti-horários – o que é característico 
das danças de roda de origem africana. Uma dança  dos ancestrais, que carrega com si a 
força de tantos negros que foram escravizados e um ritmo que influenciou decisivamente 
o nascimento do samba no Rio de Janeiro. O jongo é uma mistura de batuque, dança e 
canto, que recebe o nome de ponto. Os pontos do jongo têm linguagem metafórica cifra-
da, exigindo muita experiência para decifrar seus significados. Existem diversos tipos de 
pontos, mas sempre foi uma forma dos escravos se comunicarem, retratando o cotidiano 
do trabalho, saudar familiares e ancestrais, combinar fugas e até fazer magias. O jongo, 
apesar de ser uma dança profana, está fortemente ligada a espiritualidade e sempre foi 
realizada em datas de santos católicos. Uma manifestação quilombola que reune elemen-
tos religiosos, políticos e culturais. É importante ressaltar que o jongo, tradicionalmente, 
era dançado por pessoas com idade mais avançada e que apenas nos últimos anos há uma 
maior divulgação desta manifestação e tem se permitido que crianças e jovens participem 
desta tradição. (www.jongodaserrinha.org.br

A história do frevo está relacionada com os capoeiras e com a resistência dos negros es-
cravos e recém libertos. A capoeira, durante um período do século XIX passa a ser proibida 
por ser usada pelos escravos como um recurso para se defenderem dos feitores e fugirem 
para os quilombos. Quando a capoeira era jogada em lugares públicos e passava polícia ou 
senhores de escravo, eles disfarçavam e improvisavam passos de dança.

O nome frevo surgiu a partir do povo da Zona da Mata, que trabalhava nos engenhos. 
Frevo vem de “frevura” (fervura) que era uma analogia com a temperatura e o movimento 
que a cana-de-açúcar fervia nas caldeiras. O frevo foi se formando como dança e se forta-
lecendo como uma expressão cultural nos canaviais. Muitos acreditam que o passo tenha 
surgido com os negros que vinham à frente das bandas militares e com os bêbados que 
acompanhavam os blocos. A sombrinha é um símbolo importante do frevo que também 
está relacionada com o período de resistência dos negros e dos capoeiras. Assim, antes 
eram usados grandes guarda-chuvas e aos poucos o tamanho foi diminuindo, foram ga-
nhando cores fortes, diferentes apetrechos e as sombrinhas passaram a compor o sistema 
frevo. (http://www.arteducacao.pro.br/Cultura/frevo.htm)

De forma mais detalhada será realizado um apanhado sobre a origem e desdobramen-
tos do Maracatu para que o leitor compreenda a importância desta manifestação tradicio-
nal dentro de um contexto político, religioso e cultural. 

A origem da palavra maracatu é controversa. Para Mario de Andrade, maracatu viria 
de maracá, que é um chocalho indígena e catú, que é bonito. Peixe vai contra essa idéia, 
pois afirma que o maracá nunca fez parte do maracatu, a não ser como um acessório, sem 
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função musical. Para o autor, Maracatu vem de origem africana, designando uma dança 
praticada pela tribo dos Bondos, os quais viviam na época da ocupação portuguesa, no 
território da foz do rio Dande, cerca de 50km ao norte de Loanda. (GUERRA, 1980, p.7).

Existem duas manifestações carnavalescas que recebem o nome de maracatu, sendo 
uma conhecida por maracatu rural ou de “baque solto”, ou “de orquestra”, ou “de trombo-
ne” e a segunda chamada de “maracatu nação” ou de “baque virado”, que é o tema deste 
projeto de pesquisa e, portanto, o termo maracatu estará dando referência a este segundo 
maracatu, característico das periferias de Pernambuco.

O Maracatu é um ritmo muito importante para a compreensão da história do Brasil. 
Surge no contexto em que os negros organizam-se em grupos, liderados por um rei e uma 
rainha, escolhidos pela comunidade negra. É uma resposta à opressão política portugue-
sa, que pretendia monitorar os negros, tendo o objetivo de controlar suas manifestações 
culturais e religiosas. O maracatu é um movimento de luta, que se organizou em nações, 
valorizando a cultura afro e a religiosidade de origem dos negros africanos.

O mito de origem dos maracatus-nação remete à antiga cerimônia de coroação dos 
“Reis Negros” conhecidos como “Reis do Congo”, realizada durante o período colonial 
nas igrejas de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e São Benedito. Conforme 
registro de diversas coroações nos arquivos da Igreja de Nª Srª do Rosário dos Homens 
Pretos do bairro de Santo Antônio, reis e rainhas “Angola” eram nomeados e coroados na 
cidade do Recife durante o século XVII. Existiam diferentes nações de negros e a do Con-
go foi a que mais se destacou entre as associações daquelas irmandades. Segundo relatos, 
as coroações aconteciam na entrada dos templos católicos com a autorização da Igreja e 
de seus senhores brancos. (KUBRUSLY, 2007, p. 63). 

Quando os africanos chegam ao Brasil, de etnias diferentes e com suas estruturas so-
ciais estraçalhadas pelo tráfico, só se tornaram uma comunidade a medida que passaram a 
recriar uma “nova cultura”, criando instituições que respondessem às necessidades da vida 
cotidiana. Dessa forma, são realizadas eleições onde era escolhido um rei e uma rainha 
entre os negros, o que foi chamado de Coroação do Congo. 

“As eleições de reis negros e as festas que celebravam estas eleições, criadas 

a partir do encontro entre culturas africanas e a cultura ibérica, e aceitas 

pelos senhores e agentes administrativos, foram um dos meios encontra-

dos por um grupo de escravos, forros e negros livres de se organizarem 

em comunidades, de alguma forma integradas à sociedade escravista”. 

(SOUZA, 2002, p. 155)
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Esta coroação estava assim fortemente relacionada a ideia de Irmandades, que eram 
associações legais formados por negros, escravos, forros ou livres, que cultuavam um 
santo protetor. Esta organização dos negros estava então marcada pela dominação ar-
mada e religiosa que era imposta no Brasil e mesmo antes, em algumas regiões da Áfri-
ca, como no Congo. 

“José Ramos Tinhorão entende que o “catolicismo foi sempre integrado 

às comunidades negras por meio das “exterioridades do culto” e não pela 

“assimilação dos conceitos teóricos da fé”, conclui que os negros elegeram 

Nossa Senhora do Rosário para objeto de culto por terem estabelecido 

uma relação direta entre o seu rosário e o “rosário de ifá”, usado por sa-

cerdotes africanos”. (SOUZA, 2002, p.161)

O rei do Congo era um congo simbólico, que podia ser ocupado por negros de qualquer 
etnia e era o cargo máximo. Todas as corporações profissionais de Recife deviam estar sub-
metidas ao rei do Congo. Os reis eram escolhidos anualmente, festejados com batuques, 
cortejos e dramatizações.

Em certa medida, os colonizadores portugueses incentivaram e legitimaram a instituição 
dos costumes africanos, pois existir uma hierarquia de reis e rainhas, mescladas à cultura 
portuguesa, garantia um controle das manifestações culturais, religiosas e sobretudo políti-
cas, de modo que garantissem a não organização dos negros para realizarem revoltas e fugas. 

Eugenia de Freitas Maakaroun (2005) defende que os Autos dos Congos, de forma 
transfigurada, evoluíram para o maracatu; acredita que o cortejo realizado anualmente na 
frente da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, o conjunto da corte, os batuqueiros, assim 
como a própria música e também sua dança passaram a ser denominados Maracatu. É 
necessário porém entender que as coroações do Congo influenciaram a formação dos 
maracatus, mas que esta é carregada de novas demandas políticas, de novos símbolos, 
acessórios, danças e músicas.

Atualmente as nações de maracatu saem às ruas com uma grandiosa Corte Real, que 
tem como personagens o Rei, Rainha, Princesa, Dama do Paço, Calungas, Baianas Ricas, 
Vassalos, Caboclos de Lança, Escravos e Catirinas ou Baianas etc. Os instrumentos que 
compõem esta manifestação são as alfaias ou bombos, gonguê, caixas, mineiros e abês. É 
importante destacar que toda Nação de Maracatu tem um vínculo com alguma religião 
“afro” de Recife (o Xangô, Catimbó e Jurema), tendo um babalorixá responsável pelas obri-
gações do grupo. A Mãe de Santo pode ser a rainha da nação.
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A Calunga é um símbolo bastante importante dentro do maracatu. É uma boneca, tradi-
cionalmente de madeira e preta, que é carregada pela dama de paço, sobre a qual são atribu-
ídos poderes mágico-religiosos. Está associada aos ancestrais (eguns) ou orixás da Nação e 
que é bastante importante nas saídas para as ruas pois é a protetora deste grupo de pessoas.

Jorge de Ogunté é o sacerdote e define que o 

“maracatu embora seja uma coisa de carnaval, é uma cerimônia que 

tem a ver com o orixá. Porque são reisados, são reis e rainhas africanas 

do panteão africano”. Esse panteão africano seria um “local mítico”, ex-

presso em narrativas e práticas do “povo de santo”. Para ele, Joventina e 

Erundina são “eguns”, foram princesas africanas, antigas yalorixás, que 

são alimentadas anualmente no “ritual  de balé”, em companhia dos 

“antepassados”. Joventina e Erundina também tomam parte nas oferen-

das para os “orixás” da casa. Assim, são duplamente evocadas, tanto como 

“orixás”, já que diz que as bonecas têm assentamento, quanto no balé 

para os eguns”. (OGUNTÉ apud por KUBRUSLY, 2007, p. 106)

É importante destacar que já no início do século XIX começa a haver o declínio da 
instituição do Rei do Congo e em 1867 o padre Luna assinala o maracatu. No século XX 
desaparecem alguns maracatus tradicionais e já em meados deste século surge o maracatu 
“Cambinda Nova” de Caruaru, com influências diversas, como o pastoril e o coco. Em 
meados do século XX os maracatus enfrentaram forte perseguição por terem um caráter 
sagrado e muitas nações foram enfraquecidas ou até destruídas durante este período. Na 
década de 80 há um grande movimento, onde antigos maracatus voltam a desfilar e sur-
gem outros grupos de caráter profano.

Este novo contexto em que reaparecem nações de maracatu é importante, pois traz uma 
nova concepção acerca do caráter do sagrado. A partir da década de 80 diversos grupos e 
bandas se apropriam da linguagem musical do maracatu, transpondo as alfaias do terreiro 
para o palco. Começa assim um verdadeiro “boom” onde manifestações tradicionais pas-
sam a ser divulgadas por diferentes regiões do Brasil e países, perdendo em muitos casos 
aspectos simbólicos e religiosos e sendo associado ao maracatu simplesmente o batuque. 
É necessário destacar os diversos elementos que formam este folguedo, assim como tantos 
outros da cultura popular tradicional, para que não se corra o risco de cindir as manifes-
tações populares, esquecendo de todo valor histórico, religioso e simbólico que carregam.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
M

aracatud
o

: C
o

rp
o

, So
m

, H
istó

ria e C
id

ad
ania

1231

À medida que essas manifestações foram saindo exclusivamente dos terreiros e foram 
divulgadas, começaram a ter um caráter de apresentação, criando uma separação entre 
aquele que está assistindo e aquele que está atuando. Nos rituais populares as festas acon-
tecem com a interação dos festeiros e convidados. O distanciamento entre os participantes 
e os artistas acontece na medida em que diferentes formas de controle (como os meios de 
comunicação e o turismo) tomam conta destas práticas e assim a festa torna-se um espe-
táculo, deixando de ser partilhada. “Nesse exato momento, o capitalismo se apropriou do 
folclore, ocultando o seu teor original de enraizamento”. (BOSI, 1992, p.11)

Este projeto de pesquisa teve a intenção de penetrar nos aspectos simbólicos e históri-
cos destas manifestações tradicionais, com a intenção de compreender de que forma estes 
aspectos contribuem para a formação identitária das pessoas que passam a se relacionar 
com essa cultura. Carl Gustav Jung (2000) não deixa de considerar o diálogo como uma 
preciosa fonte para se alcançar a “psique”, mas passa a atribuir significativa importância a 
outras manifestações, como a dança, a pintura, a escultura, a escrita, entre outras. Funda-
menta essas ideias mostrando que os afetos podem ser exteriorizados por descargas emo-
cionais, considerando o fato de que sujeitos e tribos distintas expressam sua subjetividade 
através, por exemplo, de danças e rituais.

A psique não funciona sem a cultura, na mesma medida em que o sujeito não vive 
sem a sociedade. (SILVEIRA, 1982, p. 106-108). Esta ideia está contida na afirmação de 
Edwards Whitmont: “A palavra complexo denota o elemento estrutural básico da psique 
objetiva e o elemento central do complexo é o arquétipo”.  (WHITMONT, 1969, p.52)

Jung considera a importância do inconsciente pessoal, mas descobre que existe um 
substrato comum a todos os humanos, o que foi chamado de inconsciente coletivo.  Este 
corresponde às camadas mais profundas do inconsciente e aos fundamentos estruturais da 
psique comuns a todos os homens, sendo “a expressão psíquica da identidade da estrutura 
cerebral independente de todas as diferenças raciais”. (SILVEIRA, 2001, p.64)

Diversos conceitos deveriam aqui ser melhor explanados afim de compreender em que 
medida a teoria Junguina pode contribuir para o estudo destas manifestações culturais 
tradicionais, mas a questão é que esta forma de entender o sujeito, como alguém que está 
sendo construído em constante relação com a cultura é bastante relevante.

Segundo Jung (2000), existem conteúdos que emergem do inconsciente coletivo cha-
mados de arquétipos, que são imagens primordiais que não são formados ao longo da vida 
do sujeito, mas sim que já estão contidos em todos seres humanos. São, portanto, o resul-
tado de impressões, sensações e vivências típicas, como as emoções e fantasias suscitadas 
por fenômenos da natureza. O “ser mãe”, por exemplo, é uma experiência que sempre 
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existiu independente do tempo e do lugar. Apesar de existirem diferentes formas de ser 
mãe, acredita-se que há algo em comum nesta experiência e, o que as diferenciam, são as 
vivências pessoais da mulher.

Muitas formas arquetípicas aparecem nas culturas populares através dos personagens e 
relações hierárquicas que são estabelecidas. Os símbolos, na visão junguiana, são expres-
sões extremamente significativas para as quais não há uma formulação mais perfeita. É 
uma linguagem universal, capaz de exprimir por meio de imagens, elementos que vão além 
das problemáticas dos indivíduos. As figuras arquetípicas aparecem, muitas vezes, sob a 
forma simbólica.

Os personagens do maracatu, como a rainha e o rei, a calunga, os caboclos de lança e 
as catirinas tem assim uma figura simbólica, carregados de conteúdos arquetípicos, que 
remetem não apenas à experiência dos afro-brasileiros, mas também a aspectos de caráter 
universal. Entender em que medida as pessoas são tocadas por este símbolo é entender 
em que medida estas figuras arquetípicas são ativadas a partir da experiência do dançar, 
tocar, cantar.

Vale ressaltar ainda que a maioria das manifestações culturais, assim como rituais reli-
giosos são realizados em círculo, o que remete à noção de mandalas. As mandalas foram 
bastante estudadas por Jung, que percebeu que elas podem marcar as etapas evolutivas do 
processo de individuação. Aprofundando seu sentido e considerando aspectos históricos 
da religião, “a mandala representa Deus e a unidade do Cosmos subjacente à multiplicida-
de das coisas apreensíveis pelos sentidos” (SILVEIRA, 1982, p.313).

As mandalas tradicionais normalmente são formadas por diferentes elementos que se 
agrupam em função do centro. Frequentemente contêm quaternidades ou múltiplos de 
quatro sob a forma de cruz, estrelas, quadrados ou outras formas geométricas.

Muitas danças são feitas em círculo e é possível perceber que isso decorre não apenas 
de uma simples organização, mas que agrega as pessoas em torno do centro, o que é car-
regado de sentido e significado. Algumas das danças ensinadas na oficina são feitas tra-
dicionalmente em círculo, como o coco de roda pernambucano, a ciranda e o jongo, mas 
mesmo outros ritmos como o frevo e o maracatu, que são realizados na maioria das vezes 
em cortejo, são transmitidos em círculo, pois possibilita que as pessoas estejam em relação, 
que todos possam estar se vendo e trocando.

Outro aspecto importante que nos remete a noção de arquétipos é a importância do 
toteismo nos povos africanos. Os negros importados no Brasil eram todos povos totêmi-
cos e, é possível pensarmos que o caráter totêmico não desapareceu pois se apresenta nas 
festas populares. No maracatu, por exemplo, sempre existe alguma figura totêmica que 
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é o “guia”, o símbolo de proteção, de louvação da nação. Leão Coroado, Nação Elefante, 
Estrela Brilhante e mesmo as outras nações que não têm o tótem no nome têm algum 
animal que a protege. 

As tribos africanas, assim como muitas religiões que sobrevivem ainda hoje no Brasil, 
agem de acordo com as “regras” definidas pelo sagrado, seguindo as leis definidas pelo 
toteismo: dão vida aos objetos inanimados, considerando todas as coisas da natureza (ani-
mais, plantas, estrelas…) como estando vivas e dotadas de qualidades humanas, podendo 
assim ser mais poderosas que os próprios homens e, em certo sentido, divinas e criadoras.

Entender os aspectos simbólicos destas diferentes culturas afrodescendentes é algo 
complexo, mas que é uma fonte importante e necessária para compreendermos em que 
medida estes aspectos se manifestam no imaginário coletivo e de que forma estão postas 
na formação identitária de cada brasileiro.

Metodologia
Etapa 1 – revisão bibliográfica: Leituras e produção de fichamentos. 

Etapa 2 – Oficina de ritmos brasileiros ministradas por Julia Horesh Brettas para 23 
jovens e adultos no Galpão Cultural, na cidade de Assis.

- Percussão e trabalho corporal utilizados como mediadores dos encontros.

- A oficina aconteceu uma vez por semana, com duração de duas horas, garantindo um 
espaço inicial de conversa, alongamento corporal, trabalho corporal com dança e trabalho 
rítmico através da percussão.

- Foram trabalhados elemento da dança e da percussão do maracatu, coco de roda 
pernambucano, frevo e jongo ao longo de 2009, sendo desenvolvidos dois ritmos em cada 
semana.

- Utilizados recursos como gravações de vídeos, músicas e textos como disparadores de 
discussões e para que os participantes pudessem ter acesso à forma que essas manifesta-
ções culturais são cantadas e tocadas originalmente. 

Etapa 3 – Entrevista individual:

Realizada com os participantes da oficina, com a intenção de avaliar o processo do 
projeto, saber o que eles esperavam da oficina quando iniciaram, qual a relação que cons-
truíram com as manifestações culturais, de que forma se deu o processo de identificação 
com a cultura brasileira, as descendências e outras questões que possam demonstrar como 
foi a experiência da pesquisa para cada um.
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Resultados e Discussões
As oficinas foram realizadas no Galpão Cultural, espaço localizado na Vila Operária, 

na cidade de Assis, que desenvolve diferentes atividades culturais. Este projeto vem se 
constituindo em uma possibilidade de agregar pessoas em torno de ações culturais, polí-
ticas e sociais. A intenção de realizar as oficinas neste espaço passou pela valorização de 
utilizar um espaço coletivo, que favorece o acesso de diferentes pessoas. 

A intenção de realizar estas oficinas culturais começou no início de 2008 quando di-
versas ações foram feitas com o objetivo de arrecadar materiais para confecção das alfaias - 
instrumento utilizado no maracatu. De maio a novembro recebemos doações de materiais 
e, ao final deste período, realizamos uma oficina de confecção, onde cerca de sete pessoas 
participaram deste processo. Paulo Gonçalves Sobrinho veio de São Paulo para conduzir 
o processo de construção de cinco alfaias coletivamente, com várias limitações.

Vale ressaltar que a maioria das pessoas que participaram da confecção dos instrumen-
tos nunca tinha visto alfaias e pouquíssimos sabiam a respeito destas manifestações tra-
dicionais, mas o fato de participarem deste momento de construção foi bastante positivo, 
criando um vínculo significativo com os instrumentos e com a oficina, posteriormente.

Foi interessante perceber que rapidamente tiveram vários interessados em participar 
desse espaço cultural, sendo a grande maioria estudante da Unesp. Mesmo com divul-
gação em escolas e projetos, a aderência da comunidade foi muito baixa, já que esta não 
reconhece o Galpão Cultural como sendo um espaço aberto à comunidade. É também 
extremamente desafiador divulgar oficinas que tenham como foco as tradições populares, 
já que a grande maioria da população assisense as desconhece.

Desde o início dos encontros, os participantes se mostraram abertos e curiosos. Ficou 
claro que a mistura de pessoas que chegou ao Galpão, de regiões variadas, conhecia muito 
pouco a cultura popular tradicional brasileira. Muitos falavam abertamente que não co-
nheciam nada do Brasil, outros afirmavam gostar de músicas do estilo “mangue beach” e 
que achavam que isso era maracatu e um homem que veio de Angola afirmou que Brasil 
para ele era samba e axé. No primeiro encontro, ficou clara a necessidade dos brasileiros 
terem acesso àquilo que temos produzido, conhecendo os símbolos, a história e os funda-
mentos de nossas manifestações culturais.

No decorrer das oficinas e do contato com as diferentes manifestações propostas, era 
possível perceber o envolvimento das pessoas e um movimento de descoberta. Apesar de 
que nem tudo era novo, havia um movimento de parar, olhar para si, reconhecer sua his-
tória corporal e se conectar a estas culturas tradicionais. Não existiu a intenção de formar 
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dançarinos ou percussionistas, mas, sobretudo, permitir vivenciar, através do corpo, a re-
sistência dos negros africanos escravizados, as vivências com o trabalho, as dinâmicas dos 
cortadores de cana da Zona da Mata Pernambucana.

O maracatu, o coco de roda pernambucano, o frevo, o jongo e tantas outras manifes-
tações culturais são expressões de movimentos de luta, são respostas as repressões enfren-
tadas. A partir do aprendizado da técnica dos passos de dança e dos ritmos, foi possível 
adentrar nesse universo, escutando o que as cantigas populares tinham a dizer, o que o 
“peso” de segurar uma alfaia (instrumento usado no maracatu) significava para cada pes-
soa, quais símbolos e quais tótens traziam sentido a cada um. Foi possível perceber que a 
linguagem corporal pode ser importante para o encontro com vivências arquetípicas, com 
a cultura de nossos antepassados e também com a própria história e vivências pessoais.

Várias estratégias foram usadas durante as oficinas, mas foi possível perceber como a 
forma circular, que está presente em todas as manifestações tradicionais, é algo relevante 
e que remete à noção das mandalas. Quando a proposta é realizar os movimentos em cír-
culo, a movimentação se torna menos rígida, não há tanto a preocupação pela técnica e há 
mais abertura para o lúdico e para a criação. Assim como nas mandalas, parece haver no 
meio do círculo algo que nos remete a idéia de self, pois as danças de roda passam neces-
sariamente pelo centro. 

Até agora, existiram três momentos que foram importantes no desenvolvimento das 
oficinas: foi realizado um cortejo de maracatu na rua com cerca de duas horas de duração; 
organizamos uma festa em comemoração ao dia 13 de maio, com jongo e maracatu; e, 
ainda, tocamos maracatu em uma escola estadual da cidade de Assis. Estes momentos são 
muito importantes no sentido de fortalecer a noção de grupo, de possibilitar à comunidade 
assisense o contato com essas manifestações e para que os participantes do grupo ocupem 
uma posição ativa, sem que estejam apenas recebendo conhecimento. Por este motivo, têm 
sido feitas propostas para que, de fato, estejamos em um processo coletivo de construção 
de conhecimento e, principalmente neste segundo semestre, estão sendo propostos mate-
riais de leitura, filmes e atividades reflexivas e de criação.

O cortejo foi o primeiro momento que as pessoas tocaram nas ruas e foi uma experiência 
muito positiva. Todos estavam de branco, o que fortalece a noção de grupo e, mesmo não 
tendo experiência e repertório musical foi importante para que pudessem sentir o que é 
tocar por tanto tempo, como é sentir o peso da alfaia e como se dá o encontro com a comu-
nidade assisense. O cortejo não tem um caráter de apresentação, não há uma separação con-
creta entre as pessoas que estão tocando, dançando e aquelas que estão observando, o que 
produz um movimento singular: não há platéia e o incentivo deve estar no próprio grupo.
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A festa em comemoração ao dia 13 de maio foi também positiva, mas já teve um outro 
caráter: apresentamos o maracatu. Dessa forma já há uma separação entre aquele que atua 
e aquele que assiste e trouxe a importância da discussão de alguns temas relacionados aos 
fundamentos do maracatu, como o consumo do álcool. Entender como o sagrado se ex-
pressa no cotidiano e como o cotidiano é expressado no sagrado são pontos importantes 
e que tem que ser percebidos na prática do maracatu. Por mais que o grupo da oficina 
tenha um caráter profano e apenas representa a dança e a música do maracatu, considerei 
necessário que os fundamentos pudessem ser discutidos, questionados e respeitados, o que 
não significa a execução de todos preceitos sagrados.

Uma oficina teve uma experiência interessante, que foi mediada pela poesia “bicho de 
sete cabeças”, da trilha sonora do filme e um outro poema que falava sobre a questão da 
negritude, da força do tambor como um símbolo de resistência. Foi interessante sensibili-
zar as pessoas e possibilitar uma vivência com a música e com a dança através das palavras. 
Misturei diferentes danças que tinham sido trabalhadas ao longo de todo o processo, com 
a intenção de dançar sem modelos estabelecidos, desconstruindo movimentos.

Neste segundo semestre, a partir das oficinas, leituras e experiência pessoais, propus que 
as pessoas que quisessem fizessem algo sobre o maracatu, podendo ser um desenho, algo 
escrito, uma performance etc. A intenção era que eles pudessem parar e pensar um pouco 
sobre o universo desta manifestação, pensando nos seus símbolos e significados. 

Vale a pena destacar dois trabalhos que foram feitos em duplas. O primeiro foi um de-
senho: fizeram uma mulher com corpo de abê (instrumento também usado no maracatu) 
tocando alfaia, escreveram um trecho de uma loa: “Irmãos de qualquer cor, preto, branco, 
amarelo e vermelho”. Fizeram um caracol com as palavras: escravos, Olinda, rei, luta, ori-
xás, calunga, movimentos, candomblé, expressão, alegria, libertação, cores, vida, identidade, 
superação e desenharam um caminho onde a mulher passava com a seguinte mensagem: 
“O maracatu carrega o peso da escravidão, a força de uma cultura reprimida, a dor de ser, 
sem ser valorizada, e eis que surge a nação: resistência e luta, batucando bem forte para 
que todos sintam… é o Congo na cultura brasileira, já tão fundido, que não se sabe o que 
é do que, qual é do qual… Nesse movimento de canto, música, dança, teatro e fé. Vem 
contagiante, contagiando, me contagiei”.

Na entrevista com uma das meninas que fez este desenho ficou claro que este momen-
to de parar, refletir e criar foi muito importante. Várias questões puderam ser discutidas 
e pensadas a partir deste “desenho poético”: “Quando eu escrevi que o maracatu é supe-
ração, pra mim é superação, é super. É resistência? Que bom que eu estou construindo 
essa resistência também. Todo esse processo que é o maracatu, essa história, eu sinto que 
também posso fazer parte disso, todo mundo que compõe também passa por tudo isso, 
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ou sentindo as músicas, carregando as alfaias, meio que pertencente a todo esse universo, 
a tudo que representa”.

O segundo trabalho que também foi interessante foi uma performance de dança. Inte-
ressante a possibilidade de se expressarem através do corpo utilizando a técnica de danças 
ensinadas na oficina, mas sem ficarem presas a estes passos. Criaram uma forma de se 
comunicarem corporal e simbolicamente, trazendo outros elementos. Dançaram livre-
mente, girando muito, fazendo movimentos de chão, mas de forma lúdica e livre, de modo 
que a história corporal de cada um pudesse aparecer. Aos poucos soltaram os tecidos que 
estavam amarrados aos seus corpos, entregando às outras pessoas, chamando-as para dan-
çarem junto Utilizaram muitas cores no figurino, porque disseram que isso representava o 
maracatu, porque era para eles uma explosão de cores, de energia, vibração, alegria, brinca-
deira. Foi interessante que todos estavam se divertindo muito enquanto dançavam, expe-
rimentando as possibilidades do corpo e giravam muito, faziam movimentos circulares re-
petidamente. “É uma energia forte o círculo mesmo, acho que a gente faz até inconsciente. 
Tem um significado que às vezes nem a gente entende sabe?” – afirmou uma das garotas.

Realizar as entrevistas individuais é interessante para perceber de que forma o conhe-
cimento destas manifestações tradicionais está relacionado com a história pessoal de cada 
um, pesquisando sobre as descendências e percebendo como a história corporal de cada 
um se relaciona com essas vivências.

Conclusões
A importância de facilitar a organização de pessoas em grupos é permitir que cada um 

possa desenvolver ações criativas, valorizando as individualidades e peculiaridades de cada 
um. A arte pode ser considerada um importante caminho para que os sujeitos possam 
elaborar conteúdos, re-significar e criar. É possível compreender que a criação (tanto ar-
tística, científica quanto intelectual) é importante para que conteúdos externos – isto é, da 
realidade objetiva do sujeito – e conteúdos subjetivos possam ser elaborados e reparados.

No projeto de pesquisa, existiu uma proposta pluricultural, onde a arte e a educação 
estão integradas. A cultura e, sobretudo, o processo de criação, tornam-se de extrema im-
portância para o desenvolvimento cognitivo e físico do sujeito, mas principalmente para 
que tenha consciência de si e do contexto sociocultural no qual está inserido. Segundo 
Inaicyra Falcão dos Santos (2006), “na criação, o artista une-se à ciência e através de sua 
capacidade intelectual, abstrai da forma real um novo conceito estético-simbólico, domi-
nando seu instrumento através da técnica, experiências acumuladas, emoção, sensibilidade 
e profunda consciência do seu ser.” (Santos, 2006, p. 23).
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Foi possível perceber que, à medida que o sujeito absorve a técnica, passa a recriar e 
compreender seu papel dentro de um contexto sociocultural. A apropriação destas mani-
festações culturais se dá na medida em que são desenvolvidos os ritmos e danças, que são 
conhecidos aspectos da História e da simbologia destas expressões e que há uma consci-
ência cultural, política, crítica e reflexiva.

A cultura torna-se assim um caminho para a descoberta pessoal, permitindo que o su-
jeito se perceba fazendo parte de inúmeras relações, estando conectado a um tempo e a um 
espaço. Inaicyra coloca de forma bastante clara a integração do ser pessoal e da vida cole-
tiva e, talvez seja essa, a maior contribuição deste projeto: “Acredito que a construção do 
conhecimento, a inversão dos caminhos, ou seja, primeiro o aprendizado do conhecimento 
do que somos, do nosso local de origem, depois o conhecimento dos outros, reconhecendo 
e respeitando o diverso, pode contribuir na construção de uma sociedade mais justa e sau-
dável”. (Santos, 2006, p. 148).  Quando perguntei na entrevista sobre todo o processo, se 
achava que as oficinas tinham conseguido lhe tocar, entrar, penetrar, fazer parte da história 
corporal, uma das pessoas me respondeu: “É, eu ainda não sei, mas tenho certeza que sim, 
que já entrou por todos os poros… que já entrou, que já faz parte. Eu teria que falar disso 
pra dizer o que eu sou hoje”.
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O Caráter Social da Mercadoria e o 

Desenvolvimento dos Seus Valores1

Vandeí Pinto da Silva2

Amanda de Carvalho Maia Oliveira3

Resumo: Este artigo é parte integrante das análises efetuadas nos estudos do Nú-
cleo de Ensino, por meio do projeto intitulado “Formação para autono-
mia e filosofia no ensino básico”. Parte dessa pesquisa tem como meta 
discorrer a respeito do caráter social da mercadoria, sendo esta repre-
sentada por um duplo-aspecto, isto é, valor-de-uso e valor e, consequen-
temente, tratar do modo como esses valores evoluíram até chegar à for-
ma final e obscura do dinheiro. A partir disto, discutiremos o papel que 
a “educação” veio a representar na sociedade capitalista, ou seja, como 
ela foi desfeita de sua característica humanizadora. Para isso, focamos 
nossa análise pelo referencial do materialismo histórico dialético, com 
o pressuposto de que são os homens reais, de carne e osso, os responsá-
veis pela construção da história.  Não são os produtos do trabalho e as 
fantasias filosofantes que devem guiar os produtores, mas o contrário. 
O desenvolvimento dos valores-mercadorias encontra-se presente na 
perspectiva histórico-social. Através disso, asseguramos que o ensino de 
filosofia, de certo modo, pode contribuir na recuperação do real objetivo 
da “educação” no processo de formação da consciência dos indivíduos.

Palavras-chave: Educação, Mercadoria, Filosofia, Social, Humanizadora.

1. Introdução
O projeto do Núcleo de Ensino “Formação para a autonomia e a filosofia no ensino bá-

sico” teve como objetivos principais investigar o processo de formação de alunos do ensino 
básico quanto à sua meta de formar indivíduos para a autonomia intelectual e construir, 

1  Versões parciais e preliminares deste artigo foram publicadas nos anais da 8º Jornada do Núcleo de Ensino de Marília 

“Escola, subjetividade e humanização” (2009) e na 8º Jornada Científica e Tecnológica da UFSCAR-XVII Congresso de 

Iniciação Científica e Tecnológica (2009). 

2  Docente do Departamento de Didática da Faculdade de Filosofia e Ciência da UNESP, coordenador do projeto do 

Núcleo de Ensino  “Formação para a autonomia e  filosofia no ensino básico”,  desenvolvido entre 2007 e 2008,  com 

financiamento da Pró-Reitoria de Graduação da UNESP. vandeips@marilia.unesp.br 

3  Estudante de filosofia e bolsista integrante do Núcleo de Ensino de Marília. am_filo@yahoo.com.br 
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mediante dados pesquisados, alternativas didático-pedagógicas que assegurassem, espe-
cialmente por meio do ensino de filosofia, a formação de estudantes autônomos. 

Por se tratar de projeto do Núcleo de Ensino as investigações seguiram duas propostas 
metodológicas distintas, mas interligadas: a pesquisa bibliográfica e a pesquisa ação. 

A pesquisa bibliográfica esteve centrada em obras de Marx e Engels (Manuscritos 
económico filosóficos, A ideologia alemã e O capital), Adorno e Horkheimer e Adorno 
(Dialética do esclarecimento e Educação e emancipação) e Mészáros (A educação para 
além do capital). O desenvolvimento desta parte da pesquisa se deu por meio de reuniões 
semanais de estudos com todos os integrantes do projeto. 

A pesquisa ação constou de observações, análises e intervenções realizadas direta-
mente nas escolas, especialmente por bolsistas do projeto que simultaneamente reali-
zavam estágio curricular obrigatório. Com base na mediação teórica dos estudos rea-
lizados foi possível elaborar intervenções de caráter didático pedagógico que puderam 
ser aplicadas, com êxito, tanto pelos estudantes integrantes do projeto, quanto pelos 
professores das escolas parceiras. Neste particular, destacam-se indicações de diferentes 
tipos de textos para as aulas de ensino básico e que versavam sobre a autonomia, tais 
como, textos propriamente filosóficos, filmes, poemas, obras de arte e músicas. As es-
tratégias de estudos realizadas possibilitaram aos estudantes de ensino básico reflexões 
que permitiram a eles um novo olhar axiológico acerca, por exemplo, da autonomia, da 
liberdade, do consumo, do prazer e da felicidade.

No conjunto das pesquisas do projeto propomos, para este artigo, a análise da mercado-
ria em suas diversas formas e em seus mais variados percursos. A partir disso, discutiremos 
como uma coisa aparentemente tão inofensiva, criada pelas mãos de pessoas comuns, vem 
a se tornar algo revestido de certo poder tirano sobre os indivíduos, opressão essa que pode 
ser elucidada por meio de uma reconstrução histórica à luz do materialismo dialético. Para 
isso, suscitaremos as diferenças existentes entre dois modos de produção, o feudal e o ca-
pitalista, principalmente no que se refere ao modo de trabalho humano presente em cada 
um desses estágios. É correto afirmar, que até mesmo os relacionamentos humanos têm se 
tornado cada vez mais “desumanos”, ou seja, seus alicerces podem sem fundados no “con-
sumo” das relações: o importante é o que o outro pode dar em troca. É exatamente pelo 
viés do materialismo histórico dialético, que podemos investigar e criticar a atual situação 
da “educação”, pois a instituição escolar, que deveria participar do processo de formação da 
consciência dos indivíduos, foi afastada de seu papel de contribuir como uma ferramenta 
destinada à formação do discente. Com o objetivo último de resgatar a sua verdadeira 
meta, a qual foi esquecida pelo capitalismo, é necessário transformar as esferas da econo-
mia política, do trabalho e das relações sociais. De certa maneira, o ensino de filosofia, ou 
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melhor, o aprender a filosofar, no sentido kantiano, pode ajudar a resgatar a razão concreta 
e verdadeira da “educação” no processo de humanização. Entretanto, é indispensável que 
haja mudanças reais quanto às condições materiais. No caso específico deste estudo, a 
metodologia utilizada consistiu em pesquisa bibliográfica relativa aos livros “O capital” de 
Karl Marx e “A ideologia alemã”, escrita pelo mesmo autor e por Friedrich Engels. Além 
de estudos fundamentados em práticas educacionais.

2. O Caráter Social da Mercadoria
Na obra “O Capital”, Karl Marx versa a respeito do caráter social da mercadoria, e para 

isto desmistifica a nebulosidade que até então, encobria tal aspecto. Aborda a mercadoria 
de acordo com a forma do valor que possui, isto é, trata-a com base em seus dois fatores: 
valor-de-uso e valor. Ele caracteriza a mercadoria por seu aspecto duplo, de modo mais 
compreensível, por ser concomitantemente útil e veículo de valor. Para que uma coisa seja 
mercadoria é necessário que ela gere valor-de-uso, além de ser produzida para outros, ou 
seja, deve engendrar o valor-de-uso social. Não basta que este objeto, fruto da produção 
de um homem supra somente suas próprias necessidades, pois mesmo ao representar uma 
utilidade ao homem, além de ser produto do trabalho deste mesmo, não é mercadoria. 
Para um produto se converter em mercadoria é preciso que haja a troca entre produtor e 
terceiros (a quem vai ser útil). Em suma, o valor de uma mercadoria é revelado na relação 
social em que ocorre a troca.

Ao ressaltarmos a forma comum de valor que as mercadorias possuem, as abstraímos de 
suas variadas formas corpóreas, ou seja, dispensamos sua utilidade enquanto coisa material. 
A partir disto, a mercadoria não representa mais produto do trabalho de um profissional 
específico; é o mesmo que afirmar não haver mais variadas formas de trabalho concreto. 
A mercadoria como um autêntico símbolo do “fetiche capitalista” é simplesmente produ-
to do trabalho. As variadas formas se reduzem ao trabalho humano abstrato. Em outras 
palavras, os produtos originados pela “labuta” humana, passam a carregar apenas força de 
trabalho que neles se armazenou, quando foram produzidos (dispêndio de força), e assim, 
vêm a ser “valores-mercadorias”. 

O trabalho é conceituado como sendo uma “substância criadora de valor”. A sociedade 
capitalista “converte” o trabalho específico de cada homem em trabalho humano homogê-
neo, ou seja, é reduzido a um gasto médio de força. A totalidade da força de trabalho social 
é refletida nos valores do mundo das mercadorias. É fato que essa força única é constituída 
por inúmeras forças de trabalhos individuais, sendo por isso, gerada pela “cooperação obri-
gatória” dos homens entre si. Elas são comparadas umas com as outras, quando têm carac-
terísticas de força média de trabalho social, e atue como tal. Ademais, deve estar atrelada a 
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um tempo de “labor” necessário à produção de determinada mercadoria. A geração de um 
valor-de-uso é vinculada à existência de um tempo de trabalho social, que esteja ajustado 
às condições de produção socialmente normais que vigoram; além de estar ligado a uma 
intensidade média de trabalho.

Reiteramos que o fato desta força que oprime e domina os homens em cada época é na 
verdade resultado da cooperação destes mesmos homens entre si, sendo regulada pela di-
visão do trabalho. Ela se transforma em um poder estranho, fora do controle deles. Tanto 
que estes indivíduos desconhecem a origem de tal força. Não são os criadores (homens) 
que a guia, mas é ela quem os governa e os subjuga ao seu poder. Tudo isto ocorre porque 
tal força não vem de uma cooperação voluntária, e sim de uma colaboração “natural”, ou 
melhor, obrigatória. De acordo com Marx e Engels (1989, p. 34), 

com a extensão da atividade, no plano da história universal, os indiví-

duos foram cada vez mais submetidos a uma força que lhes é estranha 

- opressão essa que eles consideravam como uma trapaça do chamado 

Espírito universal -, uma força que se foi tornando cada vez mais maciça 

e se revela, em última instância, como o mercado mundial.

A criação da força produtiva é devido à necessidade de produção dos indivíduos. Os 
homens necessitam uns dos outros materialmente, isto significa que eles se ligam entre 
si, não por causa da política ou religião, mas simplesmente pela necessidade de produção.

Ao realizarmos um percurso histórico tomamos a consciência de que inicialmente os 
homens supriram suas mais simples necessidades, como comer e beber e, após satisfazê-
-las, novas necessidades foram geradas. Em cada época, os homens usam forças produ-
tivas que detêm e organizam formas de intercâmbio. Visto isto, podemos observar que a 
mercadoria possui uma relação social de permutabilidade entre si, e para isto, têm “forma 
comum de valor”. Marx diz sobre isto que:

Esta forma comum é a forma dinheiro do valor. Importa realizar o que 

jamais tentou fazer a economia burguesa, isto é, elucidar a gênese da 

forma dinheiro. Para isso, é mister acompanhar o desenvolvimento da 

expressão do valor contida na relação de valor existente entre as merca-

dorias, partindo da manifestação mais simples e mais apagada até chegar 

à esplendente forma dinheiro. Assim, desaparecerá o véu misterioso que 

envolve o dinheiro. (MARX, 1985, p.55) 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
O

 C
aráter So

cial d
a M

ercad
o

ria e o
 D

esenvo
lvim

ento
 d

o
s Seus Valo

res
1245

Karl Marx inicia esta análise ao destacar a forma mais simples da relação de valor, que 
é expressa na relação de uma mercadoria com outra de variedade diversa. A fim de tratar 
desse assunto, ele realça a expressão do valor através da “forma relativa do valor” e da “for-
ma de equivalente”. Quando uma determinada mercadoria “A” se apresenta na primeira 
forma, significa que desempenha um papel ativo, ou melhor, está sob a forma relativa do 
valor. Já uma determinada mercadoria “B” que desempenha a função passiva, se encontra 
sob a forma de equivalente. Ambas as formas se causam reciprocamente, mas ao mesmo 
tempo, se repelem. Pois não é possível que uma mercadoria expresse seu próprio valor; de 
modo mais elucidativo, x casacos não podem ser trocados por x casacos iguais. De acordo 
com a posição em que se situa a mercadoria é que podemos determinar se ela está sob a 
forma relativa do valor, ou sob a forma de equivalente. Marx (1985, p.57) explicita esta 
relação de maneira similar: “se é a mercadoria cujo valor é expresso ou se é mercadoria 
através da qual se expressa o valor”. Essas duas mercadorias, A e B, que se encontram sob 
formas diferentes são convertidas a uma mesma coisa, para que possam ser quantitativa-
mente comparáveis. Somente quando as mercadorias são expressas em valor é que podem 
permutar entre si.

Ao dizermos que, como valores, as mercadorias são trabalho humano 

cristalizado, nossa análise as reduz a uma abstração, a valor, mas não 

lhes dá forma para esse valor, distinta de sua forma física. A questão 

muda quando se trata da relação de valor entre duas mercadorias. Aí a 

condição de valor de uma se revela na própria relação que estabelece com 

a outra. (MARX, 1985, p.58)

Ao relacionarmos as mercadorias A e B, as quais são expressas como linho e casaco por 
Marx, é possível dizer que o casaco é encarnação corpórea do valor do linho. De modo 
similar, x da mercadoria A é igual a y da mercadoria B, ou vinte metros de linho é equipa-
rável a um casaco. Segundo Marx, 1985 “o linho reconhece no casaco, mesmo abotoado, 
a alma igual à sua através do valor. Mas, o casaco não pode representar valor para o linho 
sem assumir aos olhos dele a figura de um casaco” (p. 59). Apesar do linho e do casaco 
diferirem quanto ao valor-de-uso, ao serem igualados exprimem o mesmo valor. Porém, 
para isto ocorrer, o valor das duas mercadorias deve ser equiparado tanto de forma quali-
tativa, quanto quantitativa, por exemplo, vinte metros de linho valem um casaco. É preciso 
destacar as alterações, as quais a relação quantitativa está sujeita de acordo com a variação 
na produtividade dos trabalhos que deram origem a estas mercadorias. 
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A verdadeira variação da magnitude do valor não se reflete, portanto, cla-

ra e completa em sua expressão, isto é, na equação que expressa a magni-

tude do valor relativo. E o valor relativo de uma mercadoria pode variar, 

embora seu valor permaneça constante. Seu valor relativo pode permane-

cer constante, embora seu valor varie e, finalmente, não é mister que sejam 

coincidentes as variações simultâneas ocorrentes na magnitude do valor e 

na expressão da magnitude do valor relativo. (MARX, 1985, p.63) 

Quando Marx concede uma atenção maior à forma de equivalente, deixa claro que 
uma mercadoria não pode estar ao mesmo tempo, sob a forma relativa do valor e sob 
a forma de equivalente. Pois, ao definirmos o peso de um determinado objeto, usamos 
outro objeto como equivalente deste primeiro, e já que possuem o peso como algo em co-
mum podem, então, estabelecer uma relação. Podemos exemplificar tal fato, com o modo 
utilizado para avaliar o peso de determinados objetos, como o ouro, a prata; são usados 
pedaços de ferro ou de outro metal, com a finalidade de avaliar os pesos de diversos cor-
pos, como os já citados acima. 

Enquanto característica comum do linho e do casaco, o valor expressa uma relação 
social que está ocultada. Esse caráter social da mercadoria que se encontra sob a forma de 
equivalente, como o ouro e a prata, ou qualquer outro corpo, é envolvido por uma carga de 
mistério, em decorrência do equívoco destas mercadorias deterem a forma de equivalente 
de modo intrínseco. Para que um objeto qualquer exerça, como já foi mostrada, a forma re-
lativa do valor ou a equivalente de uma mercadoria, é preciso que expresse trabalho huma-
no abstrato; pois o que existe em comum entre duas coisas relacionadas de maneira relativa 
e equivalente é o fato de ambas serem produto do trabalho humano. O trabalho concreto 
que se figura sob a forma equivalente, passa a exprimir como forma corpórea de trabalho 
humano abstrato. É certo dizer que este último é criado pela exclusão do trabalho privado 
(específico) de um produtor qualquer. Na sociedade capitalista, a relação social que vigora 
é a dos homens detentores de mercadorias, ou seja, dos homens enquanto proprietários, 
já que o importante é trabalhar a fim de engendrar cada vez mais mercadorias. O próprio 
homem se tornou um produto de sua “labuta”; uma mercadoria. 

3. Dinheiro Como Equivalente Universal de Valor 
A forma simples do valor de uma mercadoria constitui o germe do desenvolvimento 

da forma preço (dinheiro). Esta primeira é idêntica à forma mercadoria do produto do 
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trabalho, isto é, uma e outra possuem uma progressão coincidente. A forma simples do 
valor se desenvolve numa forma mais completa, até chegar à esplendente e misteriosa apa-
rência do dinheiro. De início, essa forma simples do valor, se mostra na relação da forma 
relativa simples do valor de um objeto com a forma de equivalente singular de outro ob-
jeto. “Assim, o casaco, na expressão do valor relativo do linho, possui forma de equivalente 
ou forma de permutabilidade direta, apenas em relação a esse único tipo de mercadoria, 
o linho” (MARX, 1985, p.70). Com o desenvolvimento de uma forma mais completa, a 
expressão do valor de uma única mercadoria se expande, ou seja, a forma de equivalente 
singular de um objeto-mercadoria é substituída por várias expressões simples do valor, que 
estão sujeitas a expansão.

Com isto, os vinte metros de linho que representa a forma relativa, podem ser expressos 
por diversas mercadorias, e não mais só pelo casaco. O valor do linho então é manifestado 
como “massa de trabalho humano homogêneo”. Não existe aí relação fortuita entre dois 
proprietários de mercadorias. Ao analisar a forma extensiva do valor relativo, Marx apre-
senta os defeitos presentes nesta; há a falta de uma forma unitária do trabalho humano. 
Ele aponta dois defeitos nessa forma extensiva que repercutem na forma de equivalente 
correspondente a ela. 

O primeiro defeito é baseado na interminável sequência de espécies de mercadorias 
que representam a equivalência com as demais: atualmente não são tão valiosas como 
eram outrora. Um bom exemplo são os engenhos de açúcar e as plantações de café que 
já representaram esse papel de equivalente geral (das demais mercadorias). Essas diversas 
mercadorias funcionam como um espelho do valor do linho. Ademais, são consideradas 
uma forma de equivalente particular; sendo elas equiparadas umas as outras, ou seja, ex-
pressão do trabalho humano como um só. 

O segundo é fundamentado na falta de conexão das expressões de valor. A fim de solu-
cionar essa questão, Marx propõe uma inversão da forma de expressão do valor, isto é, os 
valores do mundo das mercadorias devem ser expressos por uma única mercadoria que se 
diferencie quanto ao valor-de-uso dela mesma e de qualquer outra mercadoria. Em vista 
disso, as mercadorias passam a se relacionar entre si como valores, se manifestando em 
última instância como valores-de-troca. 

Enquanto a forma simples do valor e a forma extensiva do valor exprimem o valor de 
cada mercadoria separada numa só mercadoria diversa quanto ao valor-de-uso, ou numa 
sequência infindável de mercadorias diferentes em relação umas as outras, a forma geral 
do valor que é esta proposta por Marx, para solucionar o problema já apresentado ante-
riormente, faz o oposto.
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O valor de uma mercadoria só adquire expressão geral, porque todas as 

outras mercadorias exprimem seu valor através do mesmo equivalente, 

e toda nova espécie de mercadoria tem de fazer o mesmo. Evidencia-se 

desse modo, que a realidade do valor das mercadorias só pode ser expressa 

pela totalidade de suas relações sociais, pois essa realidade nada mais é 

que a “existência social” delas, tendo a forma do valor, portanto, de pos-

suir validade social reconhecida. (MARX, 1985, p.75).

A partir disto, todas as mercadorias que expressam no linho seus valores, passam a ter 
algo em comum umas com as outras, como valores e como magnitudes de valor. Não são 
mais expressões de valor desconexas. O linho vem a ser forma geral do valor, ou melhor, 
assume a função de simplificar os trabalhos, o dispêndio de força humana de trabalho; ele 
expressa socialmente o mundo das mercadorias.

Todas essas formas discutidas, até então, mostram modificações substanciais que par-
tem da forma mais simples do valor, até a chegada a uma forma mais complexa. Esta últi-
ma exprime-se em mercadoria-dinheiro. Marx (1985, p.78) diz sobre isto que “Desempe-
nhar o papel de equivalente universal torna-se sua função social específica, seu monopólio 
social, no mundo das mercadorias”. Mercadorias como o ouro, a prata funcionaram como 
mercadoria-dinheiro nesta forma geral do valor.

4. Considerações Finais
A atual conjuntura social é marcada pela desregulamentação da produção, da distribui-

ção e do consumo. Prioriza as relações de consumo e nem os relacionamentos humanos 
escaparam desse exagero em consumir cada vez mais, o que reflete numa desumanização 
ainda maior. Com o intuito de consumir, o homem produz mercadorias que se revelam 
concomitantemente como algo perceptível e impalpável. 

À medida que, o produto do trabalho humano assume a forma de mercadoria, ganha 
um envoltório de mistério; o caráter não advém do seu valor, mas é engendrado pela pró-
pria forma da mercadoria. Este objeto revestido de poderes e mistério inverte sua posição 
com o produtor, o homem assim se objetiva (coisifica). A criatura (criação) assume o papel 
do criador, e com isso, o domina. 

No livro “A Essência do Cristianismo”, escrito por Feuerbach, há a inversão do signi-
ficado de alienação, no sentido como adotava Hegel, pois para Feuerbach alienação não é 
objetivação e enriquecimento, todavia, a objetivação alienada é empobrecimento. Feuerba-
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ch corroborava com a questão de que o Deus cristão é na verdade uma criação do próprio 
homem. “A essência de Deus é a essência alienada do homem” (MARX E ENGELS, 
1989, p. XI). Ao passo que, a criação é apresentada como dotada de propriedades sociais 
que são ao mesmo tempo, essenciais e inseparáveis dela, disfarça as características sociais 
do trabalho dos produtores e, as mostra como propriedades materiais. Em suma, o objeto-
-mercadoria parece granjear vida própria.

É evidente que o ser humano, por sua atividade, modifica o modo que 

lhe é útil a forma dos elementos naturais. Modifica, por exemplo, a for-

ma da madeira, quando dela faz uma mesa [...] Além de estar com os 

pés no chão, firma sua posição perante as outras mercadorias e expande as 

idéias fixas de sua cabeça de madeira, fenômeno mais fantástico do que se 

dançasse por iniciativa própria. (MARX, 1985, p.79-80)

Este fetiche responsável por encobrir a mercadoria, advém do aspecto social do tra-
balho gerador da mesma. A forma inacabada do mundo das mercadorias é apresentada 
na forma do dinheiro, ela encobre o fator social dos trabalhos autônomos, e deste modo, 
também dissimula as relações sociais entre produtores particulares. 

Quando analisamos e contrapomos as diferentes formas de produção, a nebulosidade 
do mundo das mercadorias se dissipa. No modo de produção feudal, os indivíduos são 
dependentes uns dos outros; isto determina as relações sociais da produção material, assim 
como, toda a vida baseada nessa produção. Os trabalhos e produtos integram uma relação 
de serviços e pagamentos em produtos; o trabalho social é a própria forma concreta do 
trabalho (sua particularidade). Já no capitalismo, essa forma social do trabalho é expressa 
na generalidade abstrata. No sistema feudal, as relações sociais, das quais fazem parte as 
pessoas ao desempenharem seus trabalhos, são manifestadas como suas próprias relações 
pessoais, pois não se disfarçam em interações entre os produtos do trabalho; o servo co-
nhecia a razão do seu “esforço”. Contudo, no capitalismo é diferente, tanto que este modo 
de produção aumenta o trabalho alienado, pois os indivíduos não têm consciência da razão 
e destino de sua “labuta”. 

É correto dizer que a sociedade burguesa não possui uma consciência clara e crítica 
sobre o processo de produção dominar o homem, e não o oposto. Ela trata tudo isto, como 
uma necessidade natural. Os indivíduos não produzem devido a uma verdadeira carência, 
mas para poderem efetuar trocas; o trabalho se tornou uma mercadoria. Marx destaca a 
atuação de modo singular dos economistas, visto que, consideram como existentes apenas 
dois tipos de instituições: as artificiais e as naturais, sendo as feudais artificiais e as burgue-
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sas naturais. A idéia “grandiosa” dos capitalistas é considerarem seu mundo o mais perfeito 
de todos. Além do que, na sociedade burguesa, o interesse particular da classe dominante 
prevalece, o Estado é colocado ao seu serviço, mas ideologicamente apresentado como 
defensor do interesse comum. Neste contexto, o homem se perde em sua própria ação 
produtiva, já que esta se converte numa força esquisita que o domina. Os homens não es-
colhem as atividades que desejam realizar, entretanto, se especializam numa determinada 
área na qual possa vender sua força de trabalho.

O modo de produção da vida material reproduz a vida social, política e intelectual. O 
percurso histórico humano possui um alicerce material, e de maneira alguma, é funda-
mentado em especulações idealistas, ou seja, não se baseia na religião ou política; já que as 
últimas são consequentes do desenvolvimento das condições materiais. A atual sociedade 
só poderá se livrar “do seu véu nebuloso e místico”, quando for obra dos homens que co-
operam voluntariamente e, por conseguinte, tenham plena consciência e atitude concer-
nente à produção material.

Em vista de tudo o que foi discutido, podemos corroborar o fato de ser indispensável 
aos homens o ato de reflexão; precisam refletir sobre as suas atividades, incluindo trabalho 
e lazer, além de sua repercussão na sociedade capitalista. A partir disto, versamos a respeito 
das barreiras impostas à educação, através do capitalismo. Neste contexto a educação esco-
lar tende a perder o seu verdadeiro papel se apenas reproduz as condições materiais da atu-
al sociedade. Os indivíduos não agem contra esse estado de pura degradação humana, eles 
estão inertes diante desta situação, já que não conseguem refletir acerca das condições reais 
da vida. Assim sendo, não percebem o estado de desumanização no qual estão inseridos. 

Na conjuntura capitalista, a troca alcançou um desenvolvimento considerável, as pesso-
as transformaram-se em produtos de troca (mercadorias). O sistema educacional encon-
tra-se mergulhado neste contexto de completa alienação e, por conseguinte, a instituição 
escolar encontra-se desprovida de espaço para formar indivíduos conscientes de sua pró-
pria vida. Eles desconhecem a verdadeira base social e suas relações. Posto isto, devemos 
nos desprender das aparências, ou melhor, temos que recuperar nossa consciência, a fim de 
transformar nosso meio material, visto que nós somos os autores de nossas vidas; criamos 
sistemas políticos, educacionais e religiosos, e não sucede o contrário.

A inclusão de disciplina de filosofia na educação escolar pode ajudar o aluno a refletir 
e deliberar com consciência sobre as condições sociais, nas quais está inserido. E a partir 
disso, agir em vista de mudanças que o ajude a resgatar sua verdadeira liberdade, enquanto 
ser consciente. Além de recuperar sua subjetividade e se despojar de todo fetiche a que 
esteve sujeito até o momento. Deixamos claro, que a filosofia não é um fim em si mesma, 
mas um meio para o resgate do ser consciente que está aprisionado na maioria de nós.  
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Resumo: O texto procura apresentar os resultados do projeto que buscou temati-
zar o papel de sujeitos dos negros e afrodescendentes em sua história no 
contexto da escravidão e do período pós-abolição. Em um país marcado 
pela exploração da mão-de-obra escrava por mais de três séculos, o in-
teresse pela sua história tem sido crescente e trabalhar os diversos pro-
cessos históricos protagonizados pela população negra sob a perspectiva 
de luta por cidadania foi nosso foco principal.

Palavras-chave: Identidade Negra; Racismo; Educação.

Introdução
Na década de 1950 a UNESCO órgão da educação ligado a Organização das nações 

Unidas convidou diversos estudiosos das ciências humanas no Brasil e fora para desen-
volverem uma pesquisa sobre relações raciais no Brasil. A idéia era verificar os fatores que 
faziam que a convivência harmoniosa ocorresse aqui. Os resultados demonstraram que 
a convivência harmoniosa era mito e que apontaram a existência do racismo no Brasil. 
A não admissão do racismo e preconceito impediu por muitos anos, a elaboração de leis 
que favorecessem a sua eliminação na sociedade brasileira, embora os movimentos sociais 
sempre afirmassem a sua existência. Segundo Ricardo Ferreira

[   ]em função disso, a população negra encontra-se submetida a um 

processo em que as condições de existência e o exercício de cidadania 

tornam-se muito mais precários com relação à população considerada 
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branca. Em decorrência, a construção de uma identidade positivamente 

afirmada, requisito necessário para as pessoas se engajarem em políticas 

efetivas voltadas para a melhoria de suas condições sociais, torna-se um 

processo dificultado. (2002, p.2

O advento da lei 10639/03 que expõe as Diretrizes Curriculares voltadas para o ensino 
da História e Cultura Africana e Afro-brasileira trouxe uma mudança no que diz respeito 
a tema das relações raciais no Brasil. Foi a primeira política pública educacional voltada 
para a questão étnico-racial que buscou falar abertamente das manifestações de racismo e 
o preconceito se manifestam no ambiente escolar. Estas diretrizes foram longamente rei-
vindicadas por décadas pelo movimento negro no Brasil e aconteceu no primeiro ano do 
governo de Luis Inácio Lula da Silva embora seu antecessor Fernando Henrique Cardoso 
houvesse realizado uma amplo estudo para a adoção deste tipo de política pública.

A lei trouxe uma real possibilidade de poder tratar de situações do racismo institucio-
nal1 e de reflexão sobre os temas ausentes dos currículos escolares e da vivência escolar 
como comportamentos discriminatórios, preconceitos e estereótipos racistas. Tais condi-
ções colocam em desvantagem os grupos historicamente estabelecidos em nossa sociedade 
ao mesmo tempo em que expôs a hierarquia sócio-racial presente em nossa sociedade 
herança direta do longo processo de escravidão que se manteve por mais de três séculos 
no Brasil. Após o termino da escravidão a sociedade foi bastante lenta em reconhecer os 
libertos como pessoas iguais aos livres. Na realidade, a Abolição por si não foi capaz de 
extinguir todo um conjunto valores de ordem econômica, social, cultural e psicológica 
remanescentes que vinham desde o do período colonial. 

Por ser um órgão público e de grande abrangência a instituição escolar reflete as rela-
ções presentes na sociedade e é na maioria das vezes, propagadora do “racismo institucio-
nal”. Segundo Eliane Cavalleiro (2005), o racismo se manifesta na no ambiente escolar 
pela reprodução e disseminação de ideologias e conceitos que desvalorizam e ou agem 
pela indiferença no tratamento dado ao negro e afrodescendente. Além disso, os mate-
riais didático-pedagógicos como os livros didáticos, revistas, filmes, músicas, jornais entre 
outros meios, utilizados na sala de aula, na sua maioria, não representam a diversidade 
étnico-racial do país. De modo geral apresentam pessoas brancas são apresentadas como 
protagonistas e com atributos positivos. Já não brancos os negros e também indígenas 
aparecem nestes materiais pedagógicos apenas para ilustrar o período escravista do Brasil 

1   Criado em 1967, o conceito de racismo institucional especifica a forma de racismo que se estabelece nas estruturas 

de organização da sociedade e nas instituições, traduzindo os interesses, ações e mecanismos de exclusão perpetrados 

pelos grupos racialmente dominantes europocêntricos.
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ou para ilustrar situações de subserviência ou de desprestigio social. 

Reconhecendo-se a escola, portanto, como reprodutora de ideologias racistas, o Go-
verno Federal, acatando a reivindicações e propostas do Movimento Negro por reconhe-
cimento, valorização e afirmação de direitos (no tocante à educação); promulgou a lei 
10.639/2003 estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras 
e africanas (Cavalleiro,2005). Com a promulgação dessa lei, é necessário ainda que se lute 
para que ela seja cumprida, ou seja, que as escolas e os educadores acatem a lei. 

Baseados nesta premissa o projeto teve como finalidade intervir na universo sócio-
-regional onde universidade está inserida. O trabalho foi desenvolvido no Cursinho Co-
munitário Zimbauê que oferece aulas gratuitas preparando os alunos para o vestibular na 
cidade de Assis. Usamos as aulas da disciplina Cidadania onde realizamos oficinas onde a 
proposta foi um estudo e reflexão sobre a questão da participação do negro na sociedade 
brasileira, ou seja, tratar de temáticas que envolvessem o negro como sujeito. Para isso in-
vestigamos e discutimos as concepções de negritude e racismo dos alunos através de uma 
investigação oral prévia. Em um segundo momento abordamos a importância do ensino 
da História da África e afro-brasileira. A questão dos direitos das chamadas falsas mino-
rias como mulheres, homossexuais e pessoas em situação de pobreza por maior alcance da 
cidadania também foi trabalhada porque é comum a disseminação dos preconceitos contra 
diversos grupos mesmo entre aqueles que são atingidos pelas desigualdades. 

A idéia é descontruir as ideologias que estruturam as diferenças como base para trata-
mento desigual fazendo com que haja a reprodução na sociedade.

Metodologia
O trabalho consiste em uma abordagem interdisciplinar usando a História e a Psicolo-

gia. Com aspectos de conteúdo programático da história buscando historicizar as diversas 
formas de luta dos grupos populares apontando as novas fontes, e as visões que trazem 
a história social mais presente do que aquela história tradicional dos grandes eventos. 
Privilegia-se a história cotidiana. O projeto acredita na possibilidade de convergência de 
estudos das histórias de vida dos alunos na história na história social. 

Já a psicologia trabalha principalmente com as questões de auto-estima. Segundo Ka-
bengele Munanga (2002), a psicologia tem muito a contribuir na produção do conheci-
mento sobre o racismo e suas conseqüências na estrutura psíquica tanto dos indivíduos 
vítimas como dos discriminadores. Os profissionais da Psicologia podem atuar através da 
valorização da auto-estima e da desconstrução de valores racistas internalizados, visto que 
estes atuam na constituição da identidade negra. Neste trabalho, a auto-estima é enten-
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dida como algo que “se constrói a partir da apreensão feita pelo indivíduo de concepções 
sociais predominantes sobre si e o grupo que o representa. Consolidando-se, pois, como 
positiva ou negativa, pelo valor e importância que o sujeito atribui a si e ao seu grupo nas 
interações sociais”. (SOUSA, 2005). Dessa forma, podemos ver que uma construção posi-
tiva ou negativa da auto-estima do indivíduo negro está intimamente relacionada com as 
relações sociais que ele desenvolve ao longo da vida. 

A partir das considerações feitas sobre a instituição escolar quanto ao ensino da histó-
ria afro-brasileira e as conseqüências do racismo, o cursinho pré-vestibular comunitário 
pode ser um lugar de problematização e reflexão sobre a importância das raízes africanas 
na formação da cultura do Brasil e identidade. Foram utilizadas diversas dinâmicas como 
leituras dirigidas, leituras complementares, discussão, debates, rodas de conversa e ofici-
nas, ou seja, aliamos atividades reflexivas, teóricas e práticas. Outro recurso utilizado foi 
a música, onde foi trabalhado de maneira mais ampla o cotidiano do povo. Os encontros 
aconteceram às terças-feiras com a duração média de 1 hora e meia, a cada quinze dias. A 
vigência do projeto foi de abril de 2009 a dezembro de 2009. 

As atividades desenvolvidas foram inicialmente, um levantamento bibliográfico para 
embasar o trabalho a ser desenvolvido. Em seguida várias reuniões com os coordenado-
res e alunos para esclarecimentos sobre o projeto e estabelecimento de “contrato” sobre o 
planejamento das atividades. Os temas tratados buscaram instigar a reflexão nos alunos; 
discussão sobre identidades étnicas, sexualidade e o conceito de gênero. Para que pudés-
semos atingir nossos objetivos ministramos as aulas de cidadania e cultura desse cursinho, 
promovendo discussões e reflexões sobre os mais diversos temas, pois percebemos que 
falar do assunto diretamente poderia gerar mais preconceitos, então procuramos abordar 
assuntos que pudessem despertar o interesse dos alunos enquanto cidadãos capazes de 
realizar mudanças.

Nossa proposta era fazer um ensino diferenciado, avesso às posições autoritárias e em 
comunhão com  uma prática democrática - caminho almejado por muitos que vivem a 
escola hoje. Deste modo, rompemos com o tipo de projeto escolar excludente para que o 
espaço escolar que utilizávamos vislumbrasse e valorizasse de forma global a vida do edu-
cando, respeitando as diferenças que enriquecem e abrindo espaço para as inovações, para 
um ensino e um aprendizado diferentes, como devem corretamente acontecer.

Dessa forma, todo e qualquer local educativo deve ter um caráter “formador” do espaço 
pedagógico (consciente), onde a educação integral do ser humano favoreça a superação 
das estruturas injustas, permeada na relação professor-aluno (e não educador e educando), 
num método ativo, dialogal, critico e critizador, na qual o exercício da reflexão seja cons-
tantemente exercido.
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Percebemos que a metodologia utilizada durante o período do estágio contribuiu por 
serem bem diversificadas, interdisciplinares e criativas, de forma que fizeram com que os 
alunos participassem e contribuíssem com nosso trabalho. Assim, vimos que trabalhar em 
grupo facilitou bastante para que nossas aulas fossem de melhor qualidade.

 As temáticas específicas tratadas foram:

• Função da escola e seus interesses;

• Inclusão de alunos deficientes nas escolas;

• Produção da verdade;

• Memória;

• Gênero e homofobia;

• Racismo;

• Panorama histórico do negro no Brasil;

• Cotas nas universidades;

• Voluntariado;

• Direitos humanos;

• História do sistema prisional no Brasil;

• O poder da TV;  

• Intolerância religiosa;

• Transmissão psíquica, social e cultural.

Problemas Encontrados
Na elaboração das oficinas pensamos num cronograma de conteúdos e atividades que 

foram modificados ou adaptados pela coordenação pedagógica do cursinho e das ativi-
dades da ONG (Organização Não Governamental) Zimbauê. Um exemplo é o uso de 
recursos como multimídia e televisores que são emprestados de uma faculdade privada da 
cidade e que são divididos em sue uso com outras entidades que funcionam no mesmo 
espaço. Mesmo havendo agendamento para o uso nem sempre ele é respeitado. Uma solu-
ção seria a compra de recursos midiáticos próprios como computador, impressora, projetor 
multimídia, tela, radio gravador para melhor preparação e dinamização das atividades. 
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Além desses fatores, o espaço onde o cursinho é realizado acontece simultaneamen-
te outras oficinas, por esse motivo muitas vezes enfrentamos algumas dificuldades.  A 
ONG divide o espaço com outras organizações na realização de trabalhos em prol da 
comunidade de Assis. Além disso, o cursinho tem uma flutuação grande no número de 
estudantes. As dificuldades tem sido levantadas e em uma sondagem inicial, o cansaço, 
desemprego, dificuldades com alfabetização têm sido impecilhos que levam a desmoti-
vação e abandono das aulas.

Dessa forma, os monitores bolsistas tem feito um ótimo trabalho que levou a aprovação 
de 10 alunos, número modesto se comparado aos cursinhos comerciais em um universo 
de 30 alunos. Por outro lado, muitos dos alunos que não passam no vestibular voltam e 
tem apresentado maior rendimento e motivação. Tendo em vista as dificuldades de muitas 
escolas públicas de ensino médio, alguns alunos vêem boa parte dos conteúdos escolares 
pela primeira vez nos cursinho ao invés de revê-los. Esses problemas afetaram o desenvol-
vimento do projeto, mas não impossibilitaram a sua concretização.

Resultados 
Os resultados obtidos até o presente momento são parciais. Os alunos se envolveram-se 

bastante nas atividades colocando questões sobre os temas propostos e participando ativa-
mente dos debates em sala. O formato utilizado de “oficina” e rodas de conversa (diferente 
da metodologia da sala de aula da escola) tem facilitado bastante o vínculo com os alunos 
e, principalmente, a particpação deles nas atividades propostas. Desse modo, se no começo 
ao falar de cidadania e de racismo havia desconforto visível por parte dos alunos, à medida 
que o debate se tornou constante nas aulas a postura, vocabulário foram se modificando 
trazendo maior conscientização por parte dos alunos no que diz respeito a eles próprios 
como sujeitos. Percebemos satisfação e maior participação nas aulas quinzenais. Acredi-
tamos ter contribuído na formação de cidadãos capazes de promover transformações na 
sociedade atual. 

Observamos esta participação nos trechos da avaliação final das aulas de cidadania 
onde não identificamos os avaliadores:

“As aulas de cidadania e cultura foram todas de pura reflexão; nenhuma teoria pronta 
foi passada como algo absoluto, mas sempre houve o incentivo, a todos, para refletir e ex-
por sua opinião sobre cada tema e cada caso ocorrido.”

“Foi importante o aprendizado de buscar analisar os temas não apenas superficialmen-
te, e sim pensar em tudo que está por trás e todas as influencias que estão à sua volta, além 
das conseqüências.”  



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
Pro

tag
o

nism
o

 N
eg

ro
, Id

entid
ad

e e Pro
cesso

 d
e C

o
nhecim

ento
...

1259

“Um grande aproveitamento foi aprender a pensar e não aceitar alguma opinião sobre 
determinado assunto sem antes buscar as próprias opiniões.”

“Cada tema teve sua relevância para poder visualizar diversos pontos de vista e refletir, 
repensando opiniões e encontrando pré-conceitos.”

“A formação de um verdadeiro cidadão é algo que se constrói, e tivemos ferramentas 
para isso.”

“As aulas nos fizeram refletir sobre tudo e todos, adquirindo força e capacidade de me-
lhorar o nosso dia-a-dia.”

“As aulas me ajudaram a ler um jornal ou uma revista e entender o que está escrito e 
pensar nos pró e nos contras da vida no cotidiano.”

“Eu aprendi muito com as aulas de cidadania. Comecei a enxergar coisa que eu via 
antes, aprendi a questionar assuntos que não conseguia.”

Conclusão
Observamos que através das atividades realizadas, que os alunos têm relacionado as 

discussões desenvolvidas em sala à situações cotidianas, noticias de jornais e revistas e aos 
conteúdos de vestibulares. Houve uma quebra da leitura ingênua e um questionamento 
dos temáticas abordadas. Com isso pude-se adentrar em temas que até então ignoravam 
ou não tinham interesse. Um dos grandes problemas é a ausência de estímulos para buscar 
condições melhores e a quebra de preconceitos e visões estereotipadas sobre o negro. Além 
de poder auxiliar no preparo para o vestibular, visto que foi desenvolvida a capacidade de 
argumentação e o interesse pela leitura. A questão da exclusão se ampliou indo da questão 
racial para outras temáticas como machismo, homofobia, violência doméstica. 

Mesmo aqueles que não foram aprovados no vestibular mudaram e pode-se perceber um 
olhar mais reflexivo e crítico às próprias atitudes dos educandos. A idéia de discutir o prota-
gonismo negro como mote para discutir a exclusão dos diversos grupos sociais foi vitoriosa 
se pesarmos os aspectos do desafio e a mudança progressiva de atitude perante as aulas. Sem 
dúvida, o projeto atendeu maior parte dos objetivos. O sucesso do projeto devesse também 
a junção da psicologia com a história complementando-se e tornando a compreensão dos 
fatos mais fácil. O projeto foi apresentado em dois congressos acadêmicos no ano de 2009:

• Congresso de Iniciação Científica da Unesp – São José do Rio Preto;

• Congresso de Extensão Universitária da Unesp – Realizado pela PROEX em 
Águas de Lindóia.
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Dessa participação surgiram novas idéias e sugestões que possivelmente terão conti-
nuidade em um novo projeto, além de incentivar os pesquisadores que atuam na mesma 
área mostrando o sucesso da experiência com oficinas temáticas no cursinho comunitário.
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Trilha do Preconceito Racial e o Dificil Diálogo 

com a Formação de Professores

Maria Valéria Barbosa – FFC Unesp-Marília. Núcleo De Ensino - Prograd

Resumo: O projeto de pesquisa Relações étnico-raciais e formação de professores 
desenvolvido em escolas públicas paulistas, partiu do pressuposto de 
que existe um obstáculo a mais no processo de ensino/aprendizagem de 
crianças negras e que, em muitas escolas, esse obstáculo, denominado 
racismo, não é considerado importante. O quadro de exclusão do negro 
na educação formal é evidente desde o período pré-abolição, permane-
cendo até dias atuais, pois dados de 2008 evidenciam as mesmas deter-
minantes. Nessas pesquisas mais recentes se explicitam que mesmo em 
condições socioeconômica familiar superior o quesito raça/cor continua 
influenciando o desempenho escolar dos alunos negros em relação aos 
alunos brancos, demonstrando uma complexidade que ultrapassa as de-
sigualdades de classe social no âmbito das diversas formas de manuten-
ção das estruturas excludentes da sociedade capitalista contemporânea. 
A reprodução do racismo na escola aponta para a necessidade de aglu-
tinar medidas articuladas e eficazes para enfrentar o problema. Sendo 
assim, propõem-se na referida pesquisa desenvolver formas concretas de 
superação dessa desigualdade a partir da formação de professores.

Palavras-chave: relações étnico/racial, formação de professores, desempenho escolar

Introdução
O projeto de pesquisa e extensão “Relações étnico-raciais e formação de professores” 

desenvolvido junto ao Núcleo de Ensino da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp 
de Marília parte do pressuposto de que existe um obstáculo a mais no processo de ensino/
aprendizagem das crianças negras e que, em muitas escolas, esse obstáculo, denominado 
racismo não é considerado importante.  

Essa percepção de que o racismo não existe se constitui na raiz da própria estrutura-
ção das relações étnico-raciais e de poder da sociedade brasileira. Assim, a construção do 
racismo assume características peculiares, pois ele se materializa por meio de sua própria 
negação, revelando um movimento de constante contradição e ambigüidade. No ideário 
da população brasileira o racismo e a discriminação racial não existem, por outro lado, os 
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dados das condições sócio-econômicas registram uma brutal desigualdade entre brancos e 
negros, quer no valor do salário, nível de escolaridade, mercado de trabalho, entre outros. 
A distância entre brancos e negros existe de fato, então como se explica essa desigualdade, 
se não existe racismo.

A explicação está justamente na negação do racismo e reprodução, ao mesmo tempo, 
de forma velada, das desigualdades raciais. A crença da não existência de racismo invade 
a mentalidade da população brasileira e impede que se elaborem políticas e programas de 
combate ao racismo, já que ele não existe. 

Nas relações cotidianas, e particularmente, dentro da escola os xingamentos que as 
crianças negras recebem dos seus amiguinhos são tratados pelos adultos como sendo natu-
rais e corriqueiros, mas ninguém pergunta as crianças que marcar esses xingamentos dei-
xam em suas vidas. O padrão de perfeição e imperfeição, bonito e feio, superior e inferior, 
não é um dado natural, ele é construído a partir de relações sociais, culturais, política e de 
poder de um grupo sobre o outro, quando estabelece hierarquias entre os seres humanos 
através de características físicas e biológicas. 

Perceber as formas implícitas e explícitas de reprodução do racismo nas escolas se co-
loca como tarefa primordial para superação das barreiras de desempenho desiguais dos es-
tudantes negros nas escolas brasileiras. A presente pesquisa não apenas problematiza essas 
formas de reprodução do racismo no interior do espaço escolar como apresenta algumas 
alternativas para enfrentamento dessa situação no cotidiano da escola e na formação dos 
professores.

Racismo e Desigualdade
Considera-se, neste artigo, que, para se compreender o processo de exclusão no interior 

de uma sociedade de classes, que se estrutura a partir de múltiplas determinações consti-
tuídas pelas bases materiais das relações econômicas de produção, é preciso levar em conta 
que, nesse processo, se articulam diferentes dimensões, tais como racismo, homofobia, 
machismo, opressão contra as mulheres, entre outros, caracterizando uma totalidade com-
plexa que não permite ser desvelada quando são considerados apenas os seus mecanismos 
de dominação em separado. Isso porque, quando se consideram as diferentes dimensões 
isoladamente, a tendência é atomizar a luta política por sua superação, bem como simplifi-
car a compreensão de um todo articulado e complexo, que em cada realidade social assume 
diferentes características.

Entretanto, se, por um lado, o racismo isoladamente não é suficiente para demarcar 
a amplitude das desigualdades da sociedade capitalista, por outro lado, as desigualdades 
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dessa sociedade não podem prescindir das desigualdades implementadas pelo racismo. 
Por isso é tão importante considerar, nessa perspectiva de análise, todas as dimensões 
articuladamente.

Desde a perspectiva analítica apresentada por Florestan Fernandes, de considerar a 
desigualdade entre brancos e negros por meio das desigualdades de classe, uma nova 
abordagem se inaugura para a compreensão do processo de exclusão como um todo e 
do racismo em particular: revelados e discutidos os mecanismos de exclusão social, fica 
demonstrado que o dado racial persiste como um divisor social, mas sob a égide do mito 
da democracia racial que se articula com outras características, como a ênfase à aparên-
cia fenotípica. 

Com relação a esse último aspecto, Oracy Nogueira, no mesmo período, em 1955, 
elabora a primeira análise sobre as características do preconceito racial contra o negro no 
Brasil, tomando como ponto de referência o que ocorre nos Estados Unidos. Enquanto 
no Brasil o preconceito racial se manifesta pela aparência física das pessoas — preconceito 
de marca —, nos EUA se refere à ascendência (gota de sangue) — preconceito de origem. 
Em sua busca de delimitação do conceito, Nogueira (1985) afirma:

Considera-se como preconceito racial uma disposição (ou atitude) desfa-

vorável, culturalmente condicionada, em relação aos membros de uma 

população, aos quais se têm como estigmatizados, seja devido à aparên-

cia, seja devido a toda ou parte da ascendência étnica que lhes atribui 

ou reconhece. Quando o preconceito de raça se exerce em relação à apa-

rência, isto é, quando toma por pretexto para as suas manifestações, os 

traços físicos do indivíduo, a fisionomia, os gestos, o sotaque, diz-se que é 

de marca; quando basta a suposição de que o indivíduo descende de certo 

grupo étnico, para que sofra as conseqüências do preconceito, diz-se que é 

de origem. (NOGUEIRA, 1985, p. 46).

Na realidade brasileira, quando se considera o mestiço como um sinal da mistura har-
mônica que caracteriza a chamada democracia racial, os dados relativos ao preconceito 
estão sendo falseados, pois a discriminação por marca é uma forma velada, sutil e sub-
-reptícia de expressão do racismo, que inclui e pretere em vez de excluir e segregar (SIL-
VÉRIO, 2002), o que anula o argumento de que exista, no Brasil, uma democracia racial, 
efetivamente um mito.
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Na atualidade, a polêmica tem sido a tônica do debate intelectual e político sobre as re-
lações étnico-raciais no Brasil. A compreensão do mito da democracia racial e suas formas 
de se operacionalizar na sociedade brasileira, bem como o uso ou não do conceito de raça 
para explicar as desigualdades entre negros e brancos, têm sido fonte dessas polêmicas, 
com desdobramentos também no debate sobre a implementação das políticas de ações 
afirmativas, particularmente as cotas para negros nas universidades públicas. 

Uma das polêmicas recai sobre o mito da democracia racial, que tem sido considerado 
ora como elemento de mascaramento das desigualdades sócio-econômicas entre negros 
e brancos, ora como expressão do ideário da mistura e do não-racialismo da sociedade 
brasileira.

Outra polêmica envolve a discussão acerca da utilização do termo raça em que se pode, 
grosso modo, distinguir dois grupos: o primeiro (FRY, 2002, 2005; MAGGIE, 1996 MA-
GGIE; FRY, 2002), que não considera o racismo como marcador das desigualdades so-
cioeconômicas, constituindo, neste caso, o termo raça uma noção estranha à sociedade 
brasileira, em que nunca houve um marcador racial explícito e bipolar entre negros e 
brancos. Esta é uma forma de distinção específica da realidade norte americana e foi sendo 
transposta à realidade brasileira de fora para dentro. 

O segundo grupo (GUIMARÃES, 1999, 2002; SEYFERTH, 2002, 2007; SILVÉ-
RIO, 2002) considera que as desigualdades socioeconômicas entre negros e brancos no 
Brasil só podem ser explicadas se utilizando também da discriminação racial como ele-
mento articulador desse processo. Reconhece que o conceito de raça não existe, do ponto 
de vista biológico, e compreende que o racismo se reproduz de forma social, porém articu-
ladamente dentro das estruturas de dominação da sociedade brasileira.

Este trabalho, mais próximo do segundo grupo, considera que o mito da democracia ra-
cial efetivamente mascara a desigualdade racial, pois permite que o racismo se materialize 
por meio de sua própria negação, constituindo um movimento de constante contradição e 
ambiguidade: se a sociedade brasileira sempre negou a existência do racismo e da discri-
minação racial, como se explicam os dados das condições sócio-econômicas que registram, 
no interior dos segmentos mais pobres um percentual maior de negros que de brancos? 

A explicação está justamente na combinação do pertencimento a um extrato sócio-eco-
nômico de baixo poder aquisitivo com o preconceito racial, em uma realidade que nega a 
existência do racismo e reproduz, ao mesmo tempo, de forma velada, as desigualdades sob 
o mito da democracia racial. 

Pretende-se, então, problematizar a construção do racismo no contexto de pensamento 
social brasileiro com o intuito de esclarecer que a exclusão do negro na escola tem como 
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um dos fatores preponderantes a incidência da discriminação racial. Nesse sentido, bus-
cou-se conceituar os termos raça e racismo e explicitar a forma como eles se desdobraram 
no contexto brasileiro, bem como caracterizar o histórico da exclusão das crianças negras 
da educação formal e seus desdobramentos.

Raça e Racismo 
A discussão sobre relações étnico-raciais tem como referência uma visão de sociedade 

dividida em grupos racialmente distintos e se baseia na proposição de que essa classifi-
cação é natural, desconsiderando que ela é historicamente determinada e se reformula 
a cada dia no cotidiano das relações sociais, no interior das distintas classes sociais, em 
cujo embate há o propósito de manter as diferentes dimensões de desigualdade na so-
ciedade brasileira. 

São os homens que constroem tanto a necessidade de classificar os grupos segundo 
interesses que estão arraigados na base das relações de dominação, quanto as suas deno-
minações; portanto essa forma de valorar as pessoas e as coisas é histórica e socialmente 
determinada não sendo herdada da natureza, mas da cultura humana. Ou melhor, a idéia 
de raça/etnia ou cor é socialmente construída e se perpetua como se fosse um aspecto na-
tural das relações entre os homens e, assim, é transmitida para as novas gerações.

O próprio conceito de raça é recente, e, mesmo antes de ser relacionado a qualquer 
conotação biológica, ele foi associado “a um grupo ou categoria de pessoas conectadas por 
uma origem comum.” (BANTON, 1994, p. 264). Conceito derivado das ciências da natu-
reza, utilizado na botânica e zoologia para classificar as espécies vegetais e animais, a sua 
apropriação por outras áreas do conhecimento, em diferentes temporalidades e lugares, 
atribui-lhe novos significados, e, consequentemente, novos usos e sentidos:

[...] No latim medieval, o conceito de raça passou a designar a descen-

dência, a linhagem, ou seja, um grupo de pessoas que têm um ancestral 

comum e que, ipso facto, possuem algumas características físicas em co-

mum. Em 1684, o francês Francois Bernier empregou o termo no sentido 

moderno da palavra, para classificar a diversidade humana em grupos 

fisicamente contrastados, denominados raças. Nos séculos XVI – XVII, o 

conceito de raça passou efetivamente a atuar nas relações entre as classes 

sociais da França da época, pois era utilizado pela nobreza local que se 

identificava com os francos de origem germânica em oposição aos gauleses, 
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população local identificada com a plebe. Não apenas os francos se con-

sideravam como uma raça distinta dos gauleses, mais do que isso, eles se 

consideravam dotados de sangue “puro”, insinuando suas habilidades es-

peciais e aptidões naturais para dirigir, administrar e dominar os gauleses 

que, segundo pensavam, podiam até ser escravizados. Percebe-se como o 

conceito de raças “puras” foi transportado da botânica e da zoologia para 

legitimar as relações de dominação e de sujeição entre classes sociais (no-

breza e plebe), sem que houvesse diferenças morfológicas notáveis entre os 

indivíduos pertencentes a ambas as classes. (MUNANGA, 2000, p.17).  

Nessa perspectiva, se constrói, com caráter de verdade científica, a hierarquização da 
diversidade humana e a racialização. Exemplo disso pode ser encontrado na obra “Siste-
ma Natural”, que Carl Von Linné publica, em 1758, e que estabelece a taxonômica entre 
os seres humanos, método considerado científico que possibilitou pensar a humanidade 
como descendente do Homo Sapiens e pertencente à ordem dos primatas, o ápice da ca-
deia animal, e, de acordo com similitudes anatômicas, distingue seis tipos raciais: europeu, 
asiático, americano, africano, selvagem natural e anormal, articulando os tipos raciais às 
grandes divisões geográficas e à cor da pele. 

Charles Darwin, com sua obra “A origem das Espécies”, de 1859, introduz, nesse deba-
te, conceitos novos tais como seleção natural, processo de permanência de características 
na adaptação das espécies a novos ambientes e eliminação das espécies inferiores, que 
acabam por se tornar paradigmas explicativos na compreensão das diferenças entre os 
homens, constituindo o que se conhece como darwinismo social. 

Ao longo dos anos, toda a discussão de classificação da humanidade em raças assume 
critérios mais sofisticados, dentre eles os morfológicos, como tamanho do crânio, arcada 
dentária e outros elementos apropriados pela antropologia física para adensar uma cienti-
ficidade incontestável a essa forma de construção de desigualdade. Consideram-se, então, 
raças como unidades estáveis, e as diferenças físicas e culturais passam a corresponder às 
capacidades mentais e comportamentos morais, que, por sua vez, são transmitidos por 
hereditariedade. 

Assim, as características físicas passam a determinar as diferenças de culturas, existindo 
uma ordem causal entre cultura e traços fenotípicos: o comportamento do indivíduo de-
pende do grupo cultural ao qual pertence, e diferenças biológicas são determinantes para 
delimitar o grau evolutivo do homem e, consequentemente, de sua cultura. 
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Há nesse processo uma clara mistura de critérios que vão articulados para dar sentido a 
um conjunto de determinações ideológicas que se juntam às diferenças físicas e culturais.

[...] desde o início, eles [naturalistas dos séculos XVIII-XIX] se deram 

o direito de hierarquizar, isto é estabelecer uma escala de valores entre 

as chamadas raças. E o fizeram erigindo uma relação intrínseca entre o 

biológico (cor da pele e traços morfológicos) e as qualidades psicológicas, 

morais, intelectuais e culturais. Assim, os indivíduos da raça ‘branca’ 

foram decretados coletivamente superiores aos da raça ‘negra’ e ‘amare-

la’, em função de suas características físicas hereditárias, tais como a cor 

clara da pele, o formato do crânio (dolicocefalia), a forma dos lábios, 

do nariz, do queixo etc. que, segundo pensavam, os tornavam mais 

bonitos, mais inteligentes, mais honestos, mais inventivos etc. e, conse-

quentemente, mais aptos para dirigir e dominar as outras raças, prin-

cipalmente a negra, a mais escura de todas, considerada, por isso, como 

a mais estúpida, mais emocional, menos honesta, menos inteligente e, 

portanto, a mais sujeita à escravidão e a todas as formas de dominação. 

(MUNANGA, 2000, p. 21-22).  

No âmbito histórico, essa classificação da humanidade em raças possibilita a elaboração 
dos pressupostos teóricos e ideológicos da raciologia que, com caráter mais doutrinário 
que científico, difunde-se enormemente no início do século XX e, embora sob contesta-
ções, assume um caráter social e político na justificativa dos processos de dominação e até 
de extermínio, como o vivenciado no nazismo na perseguição aos judeus.

Em suma, com base nas referências de Seyferth:  

‘Raça’ é um termo de múltiplos conteúdos que vão, em contínuo, da ciên-

cia à ideologia, sempre que está em jogo a diversidade da espécie Homo 

sapiens. Produzidas por cientistas ou imaginadas pelo senso comum, as 

taxonomias raciais têm alto grau de arbítrio, pois implicam em seleção 

ou escolha de características que servem de base para a construção de es-

quemas classificatórios. No caso da humanidade, a ausência de critérios 
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precisos de classificação fez com que a Antropologia produzisse inúmeras 

taxonomias, apesar da tendência ao reconhecimento de quatro ou cinco 

grandes ‘troncos’, geograficamente circunscritos e relacionados à variação 

da cor da pele. [...]

A cor da pele foi a característica classificatória que se impôs, tanto nas 

taxonomias científicas como nas concepções mais populares sobre as raças 

humanas. (SEYFERTH, 1995, p. 175-176).

Nas discussões que se seguem, as teorias que se utilizam das referências da taxonomia 
racial para classificar a humanidade são duramente questionadas pelas pesquisas genéticas, 
pois outros critérios mais contundentes que aqueles utilizados até então, de base química, 
por exemplo, são utilizados para determinar a divisão entre os seres humanos. Todavia, 
embora inúmeros critérios possam ser considerados para dividir a humanidade em deze-
nas de raças e sub-raças, a conclusão é que raça não é uma constatação biológica, mas um 
conceito arraigado nos processos de dominação, e inadequado para explicar a diversidade 
humana e a divisão em raças. Neste sentido, as raças não existem pelo critério biológico e 
tampouco pelo critério científico: 

[...] ‘Raça’ é um conceito que não corresponde a nenhuma realidade na-

tural. Trata-se, ao contrário, de um conceito que denota tão-somente uma 

forma de classificação social, baseada numa atitude negativa frente a cer-

tos grupos sociais, e informada, por uma noção específica de natureza, 

como algo endodeterminado. A realidade das raças limita-se, portanto, 

ao mundo social. Mas, por mais que nos repugne a empulhação que o 

conceito de ‘raça’ permite — ou seja, fazer passar por realidade natural 

preconceitos, interesses e valores sociais negativos e nefastos —, tal conceito 

tem uma realidade social plena, e o combate ao comportamento social que 

ele enseja é impossível de ser travado sem que se lhe reconheça a realidade 

social que só o ato de nomear permite. (GUIMARÃES, 1999, p. 9). 

Desse ponto de vista, há uma ressignificação do conceito de raça, pois ele deixa de ter 
a base biológica como fundamento científico e passa a ser pensado na estrutura das rela-
ções sociais, podendo, então, ser considerado um fenômeno do campo sociológico: “Um 
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conceito carregado de ideologia, pois, assim como todas as ideologias, esconde uma coisa 
não-proclamada: a relação de poder e de dominação.” (MUNANGA, 2000, p. 22).

Por sua vez, o racismo, como doutrina elaborada nas primeiras décadas do século XX, 
tem sido explicado e utilizado por meio de diferentes perspectivas, ou seja, sem ter como 
base um único referencial comum, conservando, porém, uma estreita ligação com conceito 
de raça do ponto de vista biológico. Todavia é, tão somente, uma doutrina que atribui à 
raça, como conceito biológico, a supremacia sobre a cultura, desconsiderando a perspectiva 
histórico-social das relações entre os homens. 

Neste sentido, embora tenha sido contestada cientificamente, essa visão de mundo de 
existência de grupos racialmente distintos e hierárquicos continua muito presente no pen-
samento das pessoas e produzindo significados sociais. 

Percebe-se, então, que o racismo se apropria do conceito de raça para estabelecer ide-
ologicamente parâmetro de supremacia de um grupo sobre outro, sendo, todavia, racismo 
e raça conceitos distintos. Neste sentido, compreende-se por que, mesmo depois de toda 
a contestação que a ciência faz em relação ao conceito de raça, o racismo continua forte-
mente se reproduzindo: ele se reorganiza em função de novos eixos teóricos, assumindo, 
no momento atual, um caráter eminentemente social com novos significados, inclusive 
dentro da lógica de exclusão da sociedade capitalista, como acima referido. 

Negro e o Processo de Exclusão Educacional
Considerando a reprodução do racismo em todas as esferas da vida social, percebe-se 

que nas escolas este processo tem sua materialidade expressa nas relações cotidianas. Podem 
ser percebidas nos xingamentos que as crianças negras recebem dos colegas e dos adultos, 
nos comentários preconceituosos, na permanência de índices desfavoráveis no desempenho 
escolar destas crianças e, sobretudo, pelo silêncio que impera no trabalho teórico-metodo-
lógico desenvolvido em cada unidade escolar em relação às discriminações raciais. 

No plano das discriminações, instituições, como escola, podem servir à 

sua reprodução e, com isso, reduzir possibilidades de mobilidade educa-

cional e social de crianças e jovens negros. A escola não necessariamente 

está atenta à relevância do clima escolar e das relações sociais para o 

desempenho escolar, que pode ser afetado por sutis formas de racismo que 

muitas vezes não são assumidas ou conscientemente engendradas. (CAS-

TRO; ABROMOVAY, 2006, p. 22).
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Essas condições representam a manifestação de um processo profundo e arraigado nas 
estruturas da sociedade brasileira: a exclusão. O quadro de exclusão do negro na educação 
formal é evidente desde o período pré-abolição, quando a sociedade brasileira se prepa-
rava para ingressar no mundo capitalista, o que formalmente vai ocorrer com a abolição 
da escravatura e a Proclamação da República. Naquele momento, muitas crianças escravas 
não podiam estudar em várias cidades brasileiras; em 1847, na cidade do Rio de Janeiro, 
havia essa proibição não apenas para escravos como também para pretos africanos, fossem 
libertos ou livres e as brancas pobres.  Porém, na cidade de São Paulo, em 1855, não se 
proibiam crianças negras de frequentarem as escolas, desde que tivessem comprovantes de 
sua liberdade, o que se colocava também como empecilho, já que a lei do ventre livre só foi 
promulgada em 1871.

Concomitante a essas dificuldades, o ideário de construção de uma nação “civilizada” 
aos moldes das nações desenvolvidas do Séc. XIX coloca a educação como projeto articu-
lador dessa nova ordem social. Era necessária a disciplinarização de corpos e mentes com 
o intuito de manter o controle sobre a massa de negros alforriados que não teria mais os 
castigos físicos como forma de coação.

[...] emancipar e instruir é a fórmula dupla do mesmo pensamento po-

lítico. O que haveis de offerecer a esses degradados que vão surgir da 

senzala para a liberdade? O baptismo da instrução. O que reservais para 

sustentar as forças productoras esmorecidas pela emancipação. O ensino, 

esse agente invisível, que, centuplicando a energia do braço humano, é 

sem dúvida a mais poderosa das machinas de trabalho. (TAVARES BAS-

TOS, 1870 apud SCHELBAUER, 1998, p. 49).

Contraditoriamente, mesmo tendo na escola o projeto disciplinador, a permanência dos 
negros era dificultada nas mais diferentes formas, pois não possuíam vestimentas adequa-
das; não tinham, muitas vezes, um adulto responsável para realizar a matrícula; apresenta-
vam dificuldades para compra do material escolar e merenda e, por fim, o constrangimento 
moral expresso nos constantes xingamentos que recebiam dos colegas e professores. Nos 
inúmeros relatórios e ofícios da Instrução Pública de São Paulo, há registros de profes-
sores e inspetores que se referem aos alunos negros como: vadios, portadores das “piores 
práticas”, “falta de aceio (sic)” e cuja convivência com os alunos brancos poderia criar uma 
situação de contaminação: 
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[...] ‘da-se um facto que mais reverte em prejuízo dos bons que em pro-

veito dos maus’. Ali se encontraria uma situação desagradável para ele e 

a maioria de seus alunos: certos ‘negrinhos que por ahi andão, filhos de 

Africanos Livres que matriculão-se mas não freqüentam a escola com as-

siduidade’, que não sendo interessados em instruir-se, só freqüentariam 

a escola para deixar ‘nella os vícios de que se achão contaminados; ensi-

nando aos outros a pratica de actos e usos de expressões abomináveis, que 

aprendem ahi por essas espeluncas onde vivem’. [...] A solução sugerida 

para os indesejados: ‘Para estes devião haver escolas aparte’. (BARROS, 

2005, p. 85).  

A comunidade negra, diante de todas as dificuldades impostas pela elite dominante, 
vai implementando ações para superar as barreiras de ingresso e permanência na escola, 
dentre as quais se podem destacar: valorização da instrução formal e busca por melhores 
condições para as suas crianças; elaboração de projetos específicos com a contratação de 
professores pelas entidades como, por exemplo, a Frente Negra Brasileira; fundação do 
Colégio Perseverança ou Cesarino, em Campinas em 1860, voltado para educação femi-
nina e dirigido por um casal de negros que distribuía bolsas para alunas negras.

Todas as ações desenvolvidas não foram suficientes para superar o conjunto de barrei-
ras existentes no interior do espaço escolar. O quadro de exclusão se perpetua até os dias 
atuais, só que com formas mais sutis, particularmente, quando se constata um número 
acentuado de crianças negras em que sua trajetória educacional é sinuosa se expressando 
numa ausência significativa desse segmento nos níveis mais elevados de escolaridade.  

Em trabalhos desenvolvidos nos anos 90, por dois pesquisadores importantes — Car-
los Hasenbalg e Nelson do Valle Silva —, já se constata que os estudantes pretos e pardos 
(negros) “[...] obtêm níveis de escolaridade consistentemente inferiores aos dos brancos de 
mesma origem social.” (HASENBALG; SILVA, 1990, p. 74). Eles, ainda, constatam que 
as referidas diferenças são consequências das desvantagens que esses alunos enfrentam ao 
longo de todo o percurso escolar, o que acaba por acentuar as diferenças nos últimos anos 
de escolarização. Esse padrão de discriminação continua constante, e os dados de 2003 
evidenciam as mesmas determinantes.

No Saeb de 2003, não apenas os alunos brancos alcançaram uma pro-

ficiência média maior que a dos alunos negros em todas as séries pesqui-
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sadas, como também essas diferenças entre as médias de brancos e negros 

aumentam à medida que os alunos avançam no sistema educacional. Ou 

seja, as menores diferenças entre as proficiências médias de alunos brancos 

e negros são encontradas na 4ª série do ensino fundamental, havendo um 

aumento tanto na 8ª série do ensino fundamental quanto na 3ª série do 

ensino médio. (CASTRO; ABROMOVAY, 2006, p. 106).

Outro fato que chama a atenção nas pesquisas mais recentes é a percepção de que mes-
mo em condições socioeconômicas familiares superiores (CASTRO; ABROMOVAY, 
2006), o quesito raça/cor continua influenciando o desempenho escolar dos alunos negros 
em relação aos alunos brancos, demonstrando uma complexidade que ultrapassa as desi-
gualdades de classe social no âmbito das diversas formas de manutenção das estruturas 
excludentes da sociedade capitalista. 

Quadro que já questiona que situações objetivas de igualdade, ou de 

igualdade formal, se restritas a alguns indicadores, como renda familiar, 

não são suficientes para garantir igualdade econômicopolítico-cultural 

entre brancos e negros e que raça tem um efeito sobre desempenho que 

atravessa, é condicionado, mas não superado pela condição econômica 

familiar. (CASTRO; ABROMOVAY, 2006, p. 27).

Outra discussão importante, que se agrega às análises qualitativas e quantitativas de 
manifestação do racismo no Brasil é a que classifica diferentes tipos de discriminação 
racial. A mais comum é a que identifica dois tipos de discriminação, a direta e a indireta. 
A discriminação direta refere-se aos obstáculos enfrentados pelos negros que resultam de 
atos concretos de discriminação em que a pessoa negra é impedida de realizar as coisas 
ou entrar em determinados lugares em função da sua cor. A discriminação indireta é a 
que resulta de um ato não concreto, mas que está expresso em práticas administrativas, 
empresariais, em políticas públicas com teor de neutralidade, mas com grande potencial 
discriminatório. ( JACCOUD; BEGHIN, 2002).

A forma indireta de discriminação é a que prevalece na cordialidade das relações so-
ciais no Brasil, portanto de uma maior perversidade, já que carrega consigo a aparência 
de não existência do racismo. A sua manifestação se alimenta dos estereótipos enraizados 
e considerados legítimos que se têm sobre o negro, suas atitudes e comportamentos e se 
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consubstancia na neutralidade dos procedimentos administrativos e institucionais, quando 
considera que a prática do racismo não existe e que o problema está na não aceitação que 
o próprio negro tem de si.    

Esse tipo de discriminação de caráter dissimulado, também chamado de 

discriminação ‘invisível’, torna-se expresso nitidamente por meio de in-

dicadores de desigualdade entre grupos. A discriminação indireta é iden-

tificada quando os resultados de determinados indicadores socioeconô-

micos são sistematicamente desfavoráveis para um subgrupo etnicamente 

definido em face dos resultados médios da população. Um exemplo dessa 

forma de discriminação poderia ser dado pelo pouco sucesso dos negros no 

ensino fundamental, em que pese o alto grau de universalização atingido 

por esse sistema. (JACCOUD; BEGHIN, 2002, p. 40).

Dentro da forma de discriminação indireta, ainda é possível nominar a discriminação 
institucional. “É considerada discriminação institucional toda prática institucional que 
distribui benefícios ou recursos de forma desigual entre distintos grupos raciais.” ( JAC-
COUD; BEGHIN, 2002, p.40).

Entende-se que essa forma de discriminação institucional indireta prevalece no inte-
rior das unidades escolares e se explicita nos indicadores de acesso e permanência da po-
pulação negra à educação1. É evidente que esses dados serão co-responsáveis por inúmeros 
resultados que se refletem na qualidade de vida e de acesso aos bens materiais. 

A complexidade da reprodução do racismo na escola aponta para a necessidade de 
aglutinar um conjunto de medidas que possa apontar para uma superação paulatina dessa 
situação. As propostas se apresentam em duas direções: as que visam a organizar o espaço 
educacional na perspectiva de retomar o princípio da igualdade, mesmo que para isso te-
nham que reafirmar as diferenças, e aquelas que se referem às políticas de cunho compen-
satório, também denominadas de políticas de ações afirmativas, que na educação superior 
se evidenciam pelas cotas — reservas de vagas para alunos negros.

Na direção da primeira proposição, a aprovação da Lei 10639/03, que altera a LDB 
ao colocar a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira em todos 

1   Os dados contidos no Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil, 2007 – 2008, elaborado pelo Laboratório de 

Análises Estatísticas, Sociais e Econômicas das Relações Raciais – LAESER. In: PAIXÃO; CARVANA, 2008, proporciona 

verificar as condições sócio-econômicas que vivenciam os grupos etnicamente distintos da sociedade brasileira.
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os estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, possibilita um 
avanço nessa direção.

Ela objetiva superar as formas distorcidas de apresentar a contribuição dos negros na 
construção da sociedade brasileira ao incluir no currículo o “estudo da História da África e 
dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação 
da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econô-
mica e política pertinentes à História do Brasil”. (BRASIL, 2004, p. 35). Assim, aposta-se 
na formação de crianças, brancas e negras, com novos olhares sobre as diferenças entre os 
homens, que serão capazes de respeitar o outro sem considerá-lo inferior ou superior pelo 
pertencimento étnico-racial.

Em acréscimo, pode-se afirmar que a formação dos professores deve ser tão importante 
quanto a alteração curricular, porque deve garantir uma orientação na ação pedagógica que 
privilegie a formação de crianças que possam respeitar as diferenças e não transformá-las 
em desigualdades. 

Daí decorre a importância da conscientização dos atuais e dos futuros professores com 
relação à situação do negro e dos mecanismos sutis de discriminação racial que ocorrem 
nos diferentes espaços da sociedade e também na escola, mas que necessitam, para seu 
questionamento, de uma outra postura do conjunto dos educadores.

Para finalizar, destaca-se que, ao longo da história do pensamento social brasileiro, 
com enfoque nas relações étnico-raciais, pode-se verificar uma reorganização do racismo 
na estrutura das relações sociais, que permite a articulação de diferentes mecanismos de 
dominação e de manutenção das desigualdades. A realização de pesquisas sobre essa re-
produção em um espaço educacional específico que se mantém sob a égide de políticas 
públicas que aparentemente deveriam favorecer a permanência dos alunos negros na esco-
la revela novas formas de exclusão, mas com aparência de inclusão.

Considerações Finais
Em síntese, é possível constatar que o debate sobre a educação e relações etnico-raciais 

não se apresenta de forma simples. A escola, assim como toda a sociedade brasileira que 
trata o racismo como algo distante da realidade, não tem muita clareza de como trabalhar 
a questão. A idéia de que não existem atitudes de discriminação racial na sociedade brasi-
leira está presente não apenas no cotidiano fora da escola, mas também em seu interior. A 
escola é um espaço que também pode se construído como ponto de partida para superação 
de realidades sociais cristalizadas.
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Paulatinamente, vem tendo resultado positivo a insistência dos militantes do movi-
mento negro e pesquisadores em discutir as formas veladas de manifestação do racismo 
em todos os espaços, em particular, nas escolas, porém somente a constatação não é sufi-
ciente, pois se faz necessário desenvolver práticas pedagógicas, livros didáticos, cursos de 
capacitação dos educadores, entre outros, para que se tenham crianças efetivamente com 
novos olhares. Nesse sentido o projeto do Núcleo de Ensino e outras pesquisas recente-
mente desenvolvidas no Brasil se colocam nessa trincheira pedagógico-política. 
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Resumo: O estudo da eficácia e aprofundamento do Método de Resolução de 
Problemas Ampliados em Grupos Co-operativos, em aulas de Ma-
temática, tendo um tema político-social como eixo estruturador é o 
objeto de pesquisa que se realiza, na forma de investigação participa-
tiva, no Núcleo de Ensino “Formação de Valores no ensino e apren-
dizagem de Matemática no Ensino Básico”, para propiciar condições 
para que pofessores de Matemática da possam discutir o significado e 
as implicações do trabalho com valores para o ensino e aprendizagem 
de Matemática, por meio das abordagens características dessa propos-
ta, voltadas para a construção de uma realidade educacional transfor-
madora. Desde 2007, o tema escolhido para nortear as atividades do 
Núcleo de Ensino tem sido a Seguridade Social, eixo estruturador de 
pesquisa de doutorado concluída por Mattiazzo-Cardia, sob orien-
tação de Moraes. Tal escolha se justifica em face do pouco conheci-
mento que se tem desses temas e, menos ainda, da Matemática neles 
contida. O reconhecimento da Previdência Social como componente 
da Seguridade Social e desta como um Direito Humano que precisa 
ser preservado são conhecimentos e valores que os participantes deste 
projeto a desenvolver a partir da temática escolhida.

Palavras-chave: Formação de Valores - Educação Matemática – Seguridade Social – Fa-
tor Previdenciário

1  Professora Doutora (Departamento de Matemática e Pós-Graduação em Educação para a Ciência da Faculdade de 

Ciências da UNESP-Bauru) – Coordenadora do Núcleo de Ensino “Formação de Valores no Ensino e Aprendizagem de 

Matemática no Ensino Básico” (PROGRAD-UNESP-Bauru).

2  Professora Doutora – pesquisadora junto ao Núcleo de Ensino – Bauru.

3  Discentes da Licenciatura em Matemática e bolsistas do Núcleo de Ensino – Bauru.
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1 Introdução
O projeto do Núcleo de Ensino “Formação de Valores no ensino e aprendizagem de 

Matemática no Ensino Básico”, vinculado à Licenciatura em Matemática da Faculdade 
de Ciências da UNESP, em Bauru, vem propiciando, desde sua implantação em 1998, 
condições para que os Professores de Matemática da Educação Básica possam discutir a 
importância do significado e as implicações do trabalho com valores para o ensino e apren-
dizagem de Matemática, por meio das abordagens características dessa proposta, voltadas 
para a construção de uma realidade educacional transformadora, focadas nos aspectos 
políticos, sociais e culturais de interesse da sociedade brasileira.

Desde 2007, o tema escolhido para nortear as atividades dos participantes do Núcleo 
de Ensino tem sido a Seguridade Social, eixo estruturador de pesquisa de doutorado de 
Mattiazzo-Cardia (2009), realizada sob orientação de Moraes.

Um primeiro relato desse trabalho, no formato de pôster com o título Educação Mate-
mática e Seguridade Social: primeiras aproximações (MORAES et al, 2008), apresentado no 
evento NÚCLEO DE ENSINO DA UNESP: 21 ANOS, em novembro de 2008, mostrou 
os resultados da aplicação de atividade de ensino e aprendizagem de Matemática em es-
cola pública de ensino médio, em Bauru, tendo como fio condutor a discussão do “déficit” 
da Previdência Social.

Como justificativa para a contintuidade e aprofundamento desse trabalho, pode-se 
apontar a identificação de que a formação dos nossos alunos, bem como dos professores 
em exercício, é deficiente nessa área para enfrentar os problemas que encontrarão no con-
vívio social e na participação cidadã. Urge que a escola trabalhe esse tema e acreditamos 
que a aula de Matemática é o espaço ideal para tanto. Assim, em 2009, novo grupo foi 
formado com alunos da Licenciatura em Matemática, a pesquisadora citada e a coordena-
dora do Núcleo de Ensino, para aprofundar a vinculação da Educação Matemática com a 
Seguridade Social.

As atividades realizadas pelo grupo, neste ano, além de visar à formação dos futuros 
professores de Matemática, preparando-os para levar para as salas de aula temas político-
-sociais como eixos estruturadores do ensino e da aprendizagem de Matemática, nos ter-
mos defendidos por Moraes et al. (2002, 2003, 2004, 2008), possibilitaram a análise crítica 
do material produzido por Mattiazzo-Cardia, durante sua pesquisa de doutorado, para o 
trabalho com a Matemática do Fator Previdenciário, tema atual e relevante para a popu-
lação trabalhadora brasileira.

A aplicação dessas atividades teve como objetivos:
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a) discutir a Seguridade Social visando à formação para a cidadania que considera a 
construção de uma educação emancipadora para a maioria da população;

b) trabalhar os conteúdos compatíveis com os Parâmetros Curriculares Nacionais e 
com a Proposta Curricular de Matemática no Estado de São Paulo, aprofundando a aná-
lise de conceitos fundamentais de Matemática do ensino básico, de maneira cooperativa 
em sala de aula;

c) trabalhar com o Método da Resolução de Problemas Ampliados, a partir da discus-
são de conteúdos matemáticos contidos em textos de Seguridade Social, apresentando 
questionamentos sobre entendimentos produzidos, para ampliá-los na direção dos valores 
que guardam relações de significado com a temática dos problemas enfocados.

O estudo da eficácia e aprofundamento do Método de Resolução de Problemas Am-
pliados em Grupos Co-operativos em aulas de Matemática, tendo um tema político-
-social (no caso, a Seguridade Social) como eixo estruturador é o objeto da pesquisa que se 
realiza, na forma de investigação participativa tendo o Método da Dialética Materialista 
Histórica (LEFEBVRE, 1975; MARX, 1996) a conduzir os trabalhos.

Prevista para desenvolver-se a partir de interações entre os participantes (coordena-
dora, pesquisadora, licenciandos, professores e alunos), por meio de ações concretas, que 
possibilitam a análise dialética do processo de desenvolvimento dos conceitos relativos à 
Seguridade Social e à Matemática, teve concluída, até o momento, sua primeira etapa: a 
de preparação dos licenciandos, membros do Núcleo de Ensino, para atuarem junto aos 
alunos e professores da escola em que será aplicada a proposta elaborada pela pesquisadora 
e analisada, criticada e aperfeiçoada pelo trabalho do grupo. Portanto, a atividade deno-
minada A Matemática do Fator Previdenciário encontra-se planejada e avaliada pelo grupo, 
aguardando momento propício para sua efetivação junto a alunos do ensino médio, a ser 
realizada durante estágio supervisionado, em escola de Bauru.

As atividades de ensino e de aprendizagem de Matemática utilizadas na pesquisa fo-
ram elaboradas respeitando os fundamentos teóricos da Pedagogia Histórico-Crítica (SA-
VIANI, 2005, 2006), da Psicologia Sócio-Histórica Histórica (VYGOTSKI, 2000; LE-
ONTIEV, [197-?]), do Método Dialético aplicado à Didática (WACHOWICZ, 1991) e 
do Método de Resolução de Problemas Ampliados (MORAES et al, 2008).

2 Desenvolvimento
O grupo constituído para realizar a pesquisa proposta reuniu-se semanalmente nas 

dependências do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências, da UNESP, 
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em Bauru. Além da Coordenadora e da pesquisadora, cinco alunos da Licenciatura em 
Matemática iniciaram os trabalhos no primeiro semestre de 2009, sendo que dois deles 
não prosseguiram no segundo semestre por razões de trabalho.

Foram 14 reuniões até o momento, com duração mínima de 2 horas cada. Nesse perí-
odo, procurou-se estudar aspectos da tese de doutorado já mencionada (MATTIAZZ0-
-CARDIA, 2009), cujo título é Ensaio de uma Didática da Matemática com fundamentos na 
Pedagogia Histórico-Crítica utilizando o tema Seguridade Social como eixo estruturador.

Durante as reuniões, foram abordados:

1. estudo de texto com resumos sobre a Dialética Materialista Histórica, método ado-
tado na pesquisa e que fundamenta tanto a Pedagogia Histórico-Crítica quanto a 
Psicologia Sócio-Histórica;

2. revisão oral dos princípios da Pedagogia Histórico-Crítica e da sua vinculação com 
a Psicologia Sócio-Histórica;

3. informes sobre a intervenção realizada em 2007, na escola Stela Machado, em 
Bauru-SP, com a participação de membros do Núcleo de Ensino naquela época; 
detalhando os resultados positivos dessa intervenção e também as dificuldades para 
a sua realização;

4. estudo do enfoque teórico dos procedimentos didáticos utilizados na intervenção, 
resumidos no capítulo I do livro Educação Matemática e Temas Político-Sociais 
(MORAES et al., 2008);

5. estudo do texto Seguridade Social: subsídios para estudos de Matemática na Educação 
Básica (MATTIAZZO-CARDIA, 2008);

6. resolução, em grupo co-operativo, do problema ampliado da atividade “Deficit da 
Previdência Social: mito ou realidade?”, refazendo os passos da intervenção reali-
zada em 2007;

7. desenvolvimento, em grupo, da atividade esboçada “A Matemática do Fator Previ-
denciário”, visando a apontar, de forma crítica, seus pontos fortes e fracos e as ne-
cessidades de alterações no texto bem como analisar a viabilidade de sua aplicação 
junto a alunos do Ensino Médio;

8. organização de uma proposta de intervenção a ser feita em escola de Ensino Médio, 
abordando a Matemática do Fator Previdenciário;

9. estudo de texto sobre Variações Percentuais Sucessivas e Taxas de Inflação (IEZZI, 
HAZZAN, DEGENSZAJN, 2004);
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10. início de estudo de texto sobre os reajustes dos Benefícios Previdenciários.

Paralelamente, os licenciandos vêm desenvolvendo gestões junto a escolas públicas em 
Bauru-SP visando à aplicação da atividade planejada sobre o fator previdenciário, tendo 
encontrado alguma dificuldade para isso, face à particular situação vivenciada pelas escolas 
neste ano em que a pandemia de Gripe tipo A obrigou a rede de ensino a reformular o seu 
calendário escolar para o segundo semestre.

2.1 O método

O método de raciocínio utilizado na pesquisa de Mattiazzo-Cardia (2009) e, conse-
quentemente, neste trabalho que é um de seus desdobramentos, é a Dialética Materialista 
Histórica. Para Lefebvre (1975, p. 236-239), as “grandes leis do método dialético” são: a) 
Lei da interação universal, que leva-nos a considerar as conexões existentes entre tudo o 
que existe; b) Lei do movimento universal, que considera que o método reintegra os fatos 
e os fenômenos em seus movimentos inseparáveis; c) Lei da unidade dos contraditórios; que 
busca captar a ligação entre elementos que se opõem e se chocam; d) Lei dos saltos, que 
considera a transformação da quantidade em qualidade bem como o salto dialético que 
implica ao mesmo tempo a continuidade (o movimento que continua) e a descontinuidade 
(o fim do antigo e surgimento do novo); e) Lei do desenvolvimento em espiral ou da supera-
ção, que considera que o resultado da luta dos contrários não é a sua redução ao nada e, sim, 
à superação de ambos por uma realidade que os reapresenta, transformados, num patamar 
de conhecimento ou de elaboração mais elevado.

As atividades desenvolvidas para a pesquisa contemplam problemas matemáticos 
ampliados por discussão de questões político-sociais relacionadas com a Seguridade 
Social, tendo o método dialético a conduzir os debates. Não se trata apenas de divulgar 
conhecimentos sobre a Seguridade Social e nem de trabalhar nas aulas de Matemática 
somente os cálculos envolvidos nas contribuições e nos benefícios previdenciários, pois 
não se pretende apenas a contextualização da Matemática. Busca-se, sim, a instalação 
de um processo dialético de discussão, como ensina WACHOWCZ (1991, p.108): “O 
processo de ensino é a análise, conduzida pelo professor, mas que o aluno percorre com 
a atividade do seu pensamento”.

A Seguridade Social é apresentada como direito humano historicamente construído e 
são estudados os seus conteúdos de modo geral e, em particular e mais detalhadamente, 
aqueles que podem ser melhor compreendidos a partir do conhecimento matemático, para 
possibilitar que os alunos, paralelamente à alfabetização científica, também se apropriem 
de valores condizentes com a história de constituição da Seguridade Social no Brasil e 
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no mundo, na contraposição aos valores individualistas, hoje hegemônicos nos âmbitos 
cultural, econômico, social e histórico.

2.2 A Matemática do Fator Previdenciário

Todo trabalhador segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) tem direi-
to a vários benefícios: aposentadoria, auxílio-doença, salário-família e muitos outros. Um 
desses benefícios é a aposentadoria por tempo de contribuição. De um modo geral, esse 
tempo é de 35 anos para os homens e de 30 anos para as mulheres. Algumas profissões 
têm características específicas (perigosas, insalubres, extenuantes, etc.) e para elas é exigido 
um tempo de contribuição menor.

Durante o tempo em que o trabalhador está na ativa, uma parte do seu salário, chamado 
Salário de Contribuição, é descontada (de 8% a 11%) e, junto com outra parte paga pelo 
empregador (em geral, 20%), é recolhida para a Previdência Social. Quando o trabalhador 
cumpre as exigências legais para pedir a sua aposentadoria por tempo de contribuição, 
tem direito a receber um Salário de Benefício (SB) cujo valor depende desses Salários de 
Contribuição (é feita a média MS da maior parte deles, atualizados monetariamente) e de 
um número f chamado Fator Previdenciário. Tem-se: SB = MS X f.

O Fator Previdenciário f é calculado de acordo com uma fórmula matemática que leva 
em conta: a idade (Id) em que se encontra o trabalhador ao se aposentar; a expectativa de 
sobrevida (Es), isto é, a quantidade provável de anos que o trabalhador viverá aproveitando 
a aposentaria; o tempo de contribuição do segurado no momento de se aposentar (Tc) e o 
coeficiente a que representa a soma das alíquotas aplicadas aos salários durante o período 
contributivo (vale hoje 0,31=0,11+0,20).

Esta é a fórmula do Fator Previdenciário:

Ao utilizá-la para mulheres, o Tc deve ser aumentado em 5 anos. Idem para os pro-
fessores. No caso das professoras, o Tc deve ser aumentado em 10 anos. A expectativa de 
sobrevida, Es, é calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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2.3 O Problema Ampliado sobre a Matemática do Fator 
Previdenciário

Vários problemas matemáticos foram criados a partir da fórmula do Fator Previdenci-
ário, abordando cálculos numéricos e algébricos (utilizando ou não calculadoras), cálculo 
do valor numérico de expressões algébricas, cálculo de porcentagens e de variações per-
centuais sucessivas; cálculo de taxas de inflação e cálculos de atualizações monetárias. A 
fórmula do Fator Previdenciário possibilita a a discussão matemática do resultado a partir 
da variação dos seus componentes, como exercício para o pensamento.

Para aplicar o Método da Resolução de Problemas Ampliados, as questões políticas e 
sociais imbricadas com o Fator Previdenciário passam a fazer parte do próprio problema 
matemático e devem ser alvo, nos grupos co-operativos, de discussão dialética. Todos os 
membros do grupo devem participar da discussão em que todos os ângulos da questão 
devem ser analisados para que o grupo possa construir os significados das respostas, a 
partir da discussão matemática da fórmula e das implicações sociais que a modificação das 
variáveis contidas na fórmula acarreta.

Alguns exemplos de questões problematizadoras sobre este tema serão apresentados no 
item seguinte, junto com as respostas elaboradas pelo grupo de licenciandos que partici-
param desta pesquisa.

Para que a discussão sobre o Fator Previdenciário seja enriquecedora para a formação 
de valores, os conteúdos referentes ao tema, sistematizados de modo a respeitar os fun-
damentos da Psicologia Sócio-Histórica, devem ser disponibilizados para os alunos, na 
forma de textos para leituras. Nesses textos, a história do surgimento do Fator Previdenci-
ário na legislação brasileira deve ser apresentada dialeticamente, isto é, vinculada à história 
da própria Previdência Social no Brasil e no mundo, e analisada dentro do contexto da 
Seguridade Social. Em outras palavras, o tema não pode ser abordado deslocado de suas 
conexões universais e de suas contradições.

Os pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica ficam respeitados com o estudo apro-
fundado dos conteúdos, matemáticos e político-sociais, que possibilitam que os alunos 
aprendam a pensar e a perceber a vinculação entre os temas de estudo e os problemas que 
afligem a sociedade, preparando-se para nela atuarem de forma transformadora.

Para o bom andamento dos trabalhos com os alunos, convém que seja estabelecido 
com eles, logo no início, um Contrato de Trabalho. Acordados sobre as regras do Trabalho 
Coletivo em Grupos Co-operativos (MORAES et al, 2008), professor e alunos trabalham 
para o alcance dos objetivos da atividade.
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Estuda-se, nesta pesquisa, a eficácia dessa metodologia com a abordagem do Fator 
Previdenciário.

2.4 O movimento do pensamento dos participantes do Núcleo de 
Ensino

Concluída a etapa de preparação dos licenciandos para a aplicação da atividade nas 
escolas, realizada nos moldes de uma observação participante (MARCONI; LAKATOS, 
2007), buscou-se, como parte do trabalho investigativo, apreender o movimento dialético 
do pensamento desses participantes a respeito dos conteúdos estudados. O instrumento 
utilizado foi um Questionário, respondido individualmente, contendo 6 perguntas abertas 
e 1 pergunta fechada.

Por outro lado, para apreender a eficácia do Método da Resolução de Problemas Am-
pliados utilizando o Fator Previdenciário como eixo estruturador, foram analisadas as res-
postas do grupo às questões abertas contidas no próprio Problema Ampliado.

A ênfase dada, nos instrumentos de coleta de dados, aos conteúdos da Seguridade 
Social, é decorrência da observação direta feita pela pesquisadora comprovando que os 
conceitos matemáticos necessários ao desenvolvimento da atividade estavam apropriados 
pelos membros do grupo, tendo em vista sua formação acadêmica. Dessa forma, ao longo 
das reuniões, o movimento dialético que ocorreu em relação aos conteúdos de Matemática 
retratou:

a) da pesquisadora para os licenciandos, a socialização de estratégias didáticas para a 
abordagem dos conteúdos;

b) dos licenciandos para a pesquisadora, as contribuições para o aperfeiçoamento das 
questões matemáticas do Problema Ampliado e para tornar mais apropriada a linguagem 
dos textos para leitura (por exemplo, os textos “Saiba Mais: multiplicação” e “Saiba Mais: 
divisão”).

2.4.1 Análise das respostas individuais dos participantes do grupo

Na primeira pergunta do Questionário os alunos eram solicitados a explicar os concei-
tos de Seguridade Social e de Previdência Social. Logo após, na segunda pergunta, deve-
riam comparar suas explicações atuais com as idéias que apresentaram a respeito dessas 
expressões no primeiro encontro do grupo.

Os três participantes relataram que ocorreram avanços no conhecimento que possuíam 
sobre os temas. Dois participantes declararam sentir-se preparados para discutir esses 
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conceitos com outras pessoas (“ [...] até arriscaria um debate expressando minha opinião 
sobre o tema”; “conversar e debater sobre o tema é algo inevitável [...]”). O terceiro declarou 
necessitar de mais estudos para solidificar seus conhecimentos (“As dúvidas aumentaram, 
pois passando a ter um conhecimento maior, também tive um questionamento maior sobre tais 
assuntos”).

A discussão da questão: “Déficit da Previdência Social: mito ou realidade?” foi im-
portante introdução para o trabalho com o Fator Previdenciário, uma vez que a suposta 
existência de “buraco” nas contas da Previdência tem sido sempre apresentada como jus-
tificativa para a criação e manutenção do Fator Previdenciário. Na terceira pergunta do 
Questionário, os participantes deveriam discorrer sobre isso. Suas respostas demonstraram 
que compreenderam que a Previdência Social está estruturada, no Brasil, como um dos 
componentes da Seguridade Social e que esta tem sido superavitária ao longo dos anos. 
Dessa forma, compactuaram suas opiniões com todos os que não aceitam o alarme a res-
peito do déficit da “parte” quando sobra dinheiro no “todo”, como demonstram as afirma-
ções abaixo extraídas das respostas ao Questionário.

“Estudar sobre o déficit da Previdência foi primordial, já que a sua não existência altera todo 
o contexto de discussão sobre Previdência e Seguridade Social. [...] Trata-se, sem dúvida, de uma 
idéia muito fixa na mente da população, [...], algo [...] ‘reabastecido’ de certeza de tempos em 
tempos pela mídia”.

Para o Governo, dizer que há “déficit” na Previdência “é vantajoso, pois com isso induz 
a sociedade a entender que as aposentadorias não aumentam, os benefícios para a sociedade não 
melhoram e não se concretizam por causa da falta de dinheiro gerada pelo pagamento das apo-
sentadorias. E então a maioria da sociedade, recebendo tais informações, acredita e acaba se con-
formando com a situação”.

“O déficit da Previdência Social ainda é um tema bastante comentado, porém é um mito [...] 
mesmo que essas informações sejam disponibilizadas através dos estudos de economistas [...]. Para 
que possamos ter os dados mais reais, temos que considerar que a Previdência está contida na 
Seguridade Social”.

A quarta e quinta perguntas do Questionário foram elaboradas para verificar a neces-
sidade de novas abordagens aprofundando o conhecimento do grupo a respeito de con-
teúdos de Seguridade Social ou da fundamentação teórica desta pesquisa e suas respostas 
não serão comentadas aqui.

Especificamente destinada a avaliar o movimento do pensamento em relação ao Fator 
Previdenciário, foi elaborada a sexta pergunta do Questionário, cujas respostas estão sin-
tetizadas no quadro apresentado a seguir.
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a) Em nosso segundo encontro, você foi consultado se assinaria um ABAIXO AS-
SINADO para pedir o fim do Fator Previdenciário. A maioria do grupo respondeu 
que procuraria informar-se antes de responder. E agora? Como você se posiciona em 
relação a esse assunto?
Não houve convergência entre as respostas. Um afirmou que assinaria, pois acredita que 
seja melhor acabar com o Fator Previdenciário. Outro, que analisaria o que seria colo-
cado no lugar do Fator Previdenciário para decidir se assinaria ou não. O último parti-
cipante sente-se ainda sem condições de decidir, pois consegue ver aspectos positivos no 
Fator Previdenciário (aumentaria os valores das aposentadorias para quem trabalhasse 
mais do que o necessário) e teme o que seria colocado em seu lugar, com a sua extinção.

b) A Matemática foi útil para que você pudesse compreender melhor o Fator Previ-
denciário?
Nesta questão, as respostas foram afirmativas, de forma unânime.

c) quais os conteúdos de Matemática estudados foram mais interessantes?
Para um dos participantes, todos os conteúdos matemáticos abordados foram interes-
santes. Para outro, foram interessantes os estudos sobre atualização monetária e as dis-
cussões dos quadros “Saiba Mais” sobre a multiplicação e a divisão que chamam a aten-
ção para erros frequentemente cometidos pelas pessoas por falta de compreensão dos 
significados dessas operações. Para outro, foram interessantes a interpretação de texto e 
a leitura de tabelas, o estudo da divisão e da multiplicação e das expressões numéricas.

d) É possível compreender o significado do Fator Previdenciário sem entender Ma-
temática? Sim? Não? Por quê?
Todos reconheceram a impossibilidade de compreender, sem entender os conceitos mate-
máticos envolvidos, todas as implicações, intrínsecas na sua fórmula, da aplicação do Fator 
Previdenciário ao cálculo dos benefícios da aposentadoria por tempo de contribuição.

Na última pergunta do Questionário, os participantes deveriam descrever, de forma 
livre, o que significou para si a experiência de estudar questões da Seguridade Social rela-
cionadas com o ensino-aprendizagem de Matemática da forma como foi visto em nossas 
reuniões. Todos discorreram sobre essa questão ressaltando os pontos positivos do estudo 
da Seguridade Social e, dentro dela, da Previdência Social. Apontaram a relevância desses 
temas para vida das pessoas e a necessidade de conhecê-los para analisarem criticamente 
tudo o que se difunde sobre eles nos meios de comunicação. Entenderam interessante a 
utilização desses estudos nas aulas de Matemática, tornando a disciplina mais atrativa e 
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plausível para os alunos. Apenas como exemplos dos muitos aspectos positivos apontados 
pelos participantes, transcrevem-se a seguir algumas idéias contidas nas respostas.

“A oportunidade de trabalhá-lo [referindo-se ao problema ampliado] na prática represen-
tou para mim grande evolução como profissional da educação, já que se trata de uma das áreas 
mais interessantes da Educação matemática.”

“A proposta de trabalho em grupo também foi muito interessanete, pois compartilhamos opi-
niões e informações, foram feitas discussões e exercícios em grupo que só vieram a contribuir para 
o conhecimento individual e coletivo.”

“Ainda, tive a oportunidade de entender como é o funcionamento desse sistema, e também 
compreender melhor a Previdência Social que é uma área que sempre é citada nos meios de co-
municação e, às vezes, mal interpretada por esses meios e, consequentemente, mal compreendida 
pelo leitor.”

2.4.2 Análise das respostas do grupo às questões do Problema Ampliado

Como já mencionado, o Problema Ampliado sobre o Fator Previdenciário conteve 
muitos exercícios matemáticos envolvendo os conteúdos necessários ao entendimento, à 
discussão (em função das variáveis envolvidas) e à aplicação da fórmula aos cálculos dos 
salários de benefícios das aposentadorias. Tais exercícios foram resolvidos em grupo, me-
receram respostas objetivas e não são aqui apresentados por não oferecerem novidades no 
que se refere ao trabalho contextualizado com a Matemática.

Serão comentadas neste artigo as respostas elaboradas pelo grupo para as questões 
problematizadoras inseridas no Problema Ampliado com o objetivo de discutir o tema 
político-social Fator Previdenciário, conforme trechos selecionados mostrados nos qua-
dros a seguir.

O fator previdenciário foi criado em substituição à imposição de uma idade mínima 
para a aposentadoria. Qual a opinião do grupo sobre os efeitos do fator previdenciá-
rio para as pessoas que começam a trabalhar (e a contribuir) mais cedo?
“Para o grupo, os efeitos causados pelo Fator Previdenciário para as pessoas que começam 
a trabalhar (e a contribuir) mais cedo e, consequentemente, se aposentam mais cedo, são de 
certa forma, negativos, uma vez que, ao analisar a fórmula do Fator Previdenciário pode se 
perceber que este tende a diminuir quando uma pessoa se aposenta mais cedo, pois sua idade é 
“pequena” e relativamente sua expectativa de vida é “grande”, o que causa essa diminuição no 
Fator e consequentemente a diminuição do seu salário benefício.”



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

1288
C

ap
.7 • E

d
ucação

 M
atem

ática

O grupo analisou a fórmula do Fator Previdenciário de forma correta, chegando à per-
cepção de que os prejuízos de sua aplicação só podem ser reduzidos com a ampliação do 
tempo de contribuição além do mínimo previsto em lei. 

Há quem afirme que o Fator Previdenciário foi criado para premiar quem traba-
lhasse por mais tempo. Outros, afirmam que foi criado para prejudicar quem se 
aposentar dentro do prazo previsto na legislação. O que pensa o grupo?
“Sobre essa questão, é correto concordar que ambas as afirmações têm seu pouco de verdade”.

A resposta elaborada pelo grupo para esta questão demonstrou o domínio da análise 
matemática da fórmula que possibilita as duas leituras apresentadas no corpo da questão, 
eximindo-se de fazer opção por uma ou por outra interpretação política da fórmula do Fa-
tor Previdenciário. No entanto, ao afirmarem que ambas as afirmações “têm seu pouco de 
verdade”, demonstraram ter assimilado o método dialético de raciocínio que exige sempre 
mais e mais aprofundamento da discussão sobre um tema, compreendendo suas conexões 
internas e suas contradições.

As mulheres aposentam-se com 5 anos a menos no tempo de contribuição em com-
paração com os homens. Examinando a fórmula do Fator Previdenciário, vê-se que 
o tempo de contribuição (Tc) aparece sempre no numerador das frações. Com Tc 
menor, o resultado para f acaba sendo menor, também. Certo ou errado? 
“É correto dizer que quando o tempo de contribuição é menor, o valor do Fator Previdenciá-
rio também diminui. Porém, devemos levar em consideração os valores da idade e da expec-
tativa de vida para melhor analisar esse efeito.”

Resposta matematicamente correta (a fórmula contempla outras variáveis além do Tc), 
demonstrando a apropriação do conhecimento científico necessário para analisar a ques-
tão social que foi colocada na questão seguinte.

Para diminuir o prejuízo das mulheres com essa realidade matemática, a lei que criou 
o Fator Previdenciário diz que ao Tempo de Contribuição das mulheres devem ser 
acrescentados os 5 anos, deixando, pelo menos para efeito de cálculo, os tempos de 
contribuição de homens e mulheres iguais. Isso resolve o problema? Ou a mulher 
continua levando desvantagem mesmo com esse acréscimo de 5 anos ao tempo de 
contribuição? Por quê? Nessas condições, é vantagem ou é desvantagem para as mu-
lheres poderem aposentar-se com 5 anos a menos no tempo de contribuição?
“O acréscimo no tempo de contribuição das mulheres, igualando-o ao dos homens (somente 
para efeito de cálculo) não resolve totalmente o problema, já que desta forma as mulheres 
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acabam se aposentando mais cedo e consequentemente, diminuindo o seu salário de benefício 
devido [...] sua idade ser pequena e relativamente sua expectativa de vida ser grande. Du-
rante a discussão, o grupo concluiu que não há vantagem para as mulheres em se aposentar 
com cinco anos a menos no tempo de contribuição. Porém, seria vantajoso se as mesmas pro-
longassem sua aposentadoria, isto é, se as mulheres decidissem continuar trabalhando e se 
aposentar o mais tarde possível, esses cinco anos fariam alguma diferença.”

O grupo permaneceu na análise matemática da fórmula. Assim, concluíram que o 
acréscimo de 5 anos ao tempo de contribuição de uma mulher representaria vantagem 
apenas na condição de ter todas as demais variáveis da fórmula iguais às de alguém do 
sexo masculino, para efeito do cálculo do fator previdenciário. As implicações sociais e 
políticas desse fato ficaram sem discussão. Não se levou em conta que, para a ocorrência 
da condição imposta, a mulher deveria renunciar a um direito social. Essa resposta do 
grupo é significativa, uma vez que o direito à aposentadoria com tempo de constribuição 
menor para as mulheres é um direito (conquistado em nome da dupla jornada de trabalho 
que afeta a maioria das mulheres), que vem sendo bastante questionado quando se fala em 
reforma previdenciária.

Um defensor do Fator Previdenciário aplicou a propriedade distributiva da multipli-
cação em relação à adição e escreveu a fórmula de outra maneira:

A partir daí, afirmou que a primeira parcela representa tudo o que a pessoa contri-
buiu para a Previdência dividido pelo número de anos que lhe restam para usufruir 
e que a segunda parcela seria um “algo mais” que a pessoa ganharia por ter tido 
o seu dinheiro guardado junto ao Estado por tanto tempo. “Como se fossem uns 
juros”, diz. Que alterações poderiam ser feitas na fórmula de modo que a segun-
da parcela realmente representasse um acréscimo salarial para as pessoas que re-
tardassem suas aposentadorias ao invés de representar uma punição para quem se 
aposenta na época correta?
 [...] “uma alteração possível nesta fórmula seria que a pessoa recebesse o seu salário de bene-
fício, no mínimo, igual ao valor da média de salários que recebia.”

O grupo não concordou com a afirmação de que o fator previdenciário proporciona 
um “algo mais” para as aposentadorias, pois os cálculos mostram que, dentro do tempo 
legal de contribuição, esse fator quase sempre reduz as médias de salários de contribuição. 
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Uma fórmula matemática que proporcionasse um aumento salarial para os que retardam 
o pedido de aposentadoria não foi apresentada pelo grupo. Para a proposta do grupo (“no 
mínimo, igual ao [...] que recebia”), o fator previdenciário deveria valer 1.

Imaginemos que o Fator Previdenciário seja extinto. Qual a opinião do grupo so-
bre as aposentadorias obtidas única e exclusivamente por tempo de contribuição, 
independente da idade? É mais justa? Para quem? É mais injusta? Para quem?
“A opinião do grupo, [...] a respeito das aposentadorias obtidas única e exclusivamente 
por tempo de contribuição, independentemente da idade é que, nesta hipótese, é justa 
para as pessoas que se aposentam cedo e injusta para os que retardam o processo de apo-
sentadoria [...]”.

A resposta do grupo é bastante clara e dispensa comentários.

Qual a opinião do grupo sobre as possíveis reações do governo para compensar a 
economia que deixará de fazer com a extinção do Fator Previdenciário? 
“Na discussão do grupo, [...] uma alternativa para esse efeito [compensar a economia 
feita com o fator previdenciário] seria uma possível criação e/ou aumento de novas taxas 
e impostos.”

O grupo lembrou a possibilidade do aumento de tributos. No entanto, essa é uma pos-
sibilidade que vem sendo pouco aventada porque encontra bastante resistência do setor 
empresarial do país. O que vem sendo insistentemente colocado para discussão é uma 
combinação de limite de idade com tempo de contribuição, mantendo-se a idéia central 
de desestimular os pedidos de aposentadoria.

Como se poderia equilibrar tempo de contribuição e idade de forma justa?
“Sobre essa questão, o grupo não alcançou uma conclusão sólida.”

Não se trata, realmente, de uma questão fácil de responder. Apesar disso, é às novas 
gerações que caberá a decisão sobre a melhor forma de equilibrar financeiramente um 
sistema de aposentadorias baseado no regime de repartição simples como é o adotado no 
Brasil. O importante foi o despertar do interesse por esse tema que, certamente, fará parte 
das preocupações desses jovens de agora em diante. Espera-se que, cientes de que não há a 
urgência propalada pela mídia para “tapar o buraco” da Previdência, preparem-se bem para 
encontrar a melhor solução para a sustentabilidade do sistema em decorrência do envelhe-
cimento populacional, rejeitando propostas que tenham origem em interesses outros que 
não sejam os dos trabalhadores que construíram a Seguridade Social ao longo da história.
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Tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília, um Projeto de Lei (PL 3 299/08), 
já aprovado no Senado Federal, para eliminar o Fator Previdenciário da legislação 
da Previdência. O grupo concorda ou não com essa proposta?
“Essa é uma questão cujo consenso é tão difícil que não conseguimos alcançá-lo em totalida-
de, contudo nos é bem claro que o Fator Previdenciário vem prejudicando de forma geral os 
trabalhadores, especialmente os menos abastados. É evidente que um ponto muito discutido 
ainda é a incerteza de um “substituto” para o Fator Previdenciário, ou seja, alguma nova 
lei que traga ainda mais malefícios aos contribuintes. De uma forma geral, podemos concluir 
que defendemos o fim do Fator Previdenciário, mas não basta apenas reivindicá-lo, devemos 
também nos manter atentos para evitar que a situação possa se agravar ainda mais.”

O que o grupo pode fazer para manifestar sua posição perante os congressistas?
“Não houve muito tempo para discutirmos esta questão, contudo concordamos que existem 
vários meios de manifestarmos nossas opiniões, podemos destacar nesse caso os abaixo-assina-
dos, a utilização da mídia (escrita ou televisiva) com envio de cartas, e-mails, entre outros. 
Também são sempre válidas as manifestações, desde que bem organizadas e focadas.”

De que formas podemos manifestar nossas vontades aos parlamentares da Câmara 
Federal e aos senadores?
“Devemos alertá-los de nossas vontades, sejam através dos portais do governo, e-mails, cartas 
ou até comparecendo às sessões do Senado, quando possível.”

As três respostas se complementam e indicam que o estudo do Fator Previdenciário nas 
aulas de Matemática é apenas um primeiro passo para nos colocar politicamente em luta 
por uma aposentadoria digna para todos.

3 Considerações Finais
A utilização de temas político-sociais como eixos estruturadores do ensino e aprendi-

zagem, na perspectiva teórica adotada, não significa simplesmente contextualizar os con-
teúdos clássicos estudados. A contextualização do conteúdo deve, sim, compor o trabalho 
do Professor, mas como um ponto de partida e não de chegada. Assim, o estudo do Fator 
Previdenciário (questão social, urgente e relevante), feito em aulas de Matemática, propi-
cia aos alunos os instrumentos adequados para interpretar, analisar e julgar referido fator 
e, em consequência, como ensinam Saviani e Moraes, extrapolar esse conhecimento para 
fora da escola, por meio de ações concretas de transformação social, como a defesa da 
aprovação do PL 3 299/08 sem que algo pior venha lhe substituir.
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Quando estabelecido pela Lei 9876/99, o Fator Previdenciário foi apresentado como 
um instrumento criado para recompensar o trabalhador que adiasse o seu pedido de 
aposentadoria. Durante os primeiros períodos de sua divulgação, seus defensores desta-
cavam os valores do Fator Previdenciário que melhoravam as aposentadorias à medida 
que o tempo de contribuição aumentava e também a idade do trabalhador. O que não se 
mostrava era que isso somente ocorreria se o trabalhador aumentasse o tempo de con-
tribuição para a aposentadoria bem além do exigido por lei conjugado com uma idade 
avançada.

Quem não entendia de Matemática, assustava-se com a fórmula. Quem entendia, rapi-
damente percebia que o Fator Previdenciário nada mais era que um redutor de aposenta-
dorias. De lá para cá, muito se tem lutado para a derrubada desse fator. Finalmente, em 09 
de abril de 2008, o Senado Federal aprovou Projeto de Lei (PLS 296/03) que extingue o 
Fator Previdenciário. Por ter sido uma lei de iniciativa do Senado, seu texto agora tramita 
pela Câmara dos Deputados e conquista, lá também, alguns adeptos. Para que sua aprova-
ção aconteça, e de forma que o fator previdenciário não seja substituído por algo pior, os 
cidadãos interessados (trabalhadores) devem manter-se em constante vigília para cobrar 
dos deputados eleitos em suas bases territoriais a aprovação da nova lei que já ganhou seu 
número na Câmara: PL 3 299/08.

Na atividade planejada para estudo do Fator Previdenciário, é possível realizar a aplica-
ção do método dialético na discussão matemática do referido fator. A análise da fórmula 
possibilita a percepção das consequências sociais de sua aplicação, fazendo-se o pensa-
mento movimentar-se do geral para o particular.

A resolução de problema ampliado no trabalho coletivo em grupo co-operativo foi, 
mais uma vez, eficaz na preparação dos licenciandos para a aplicação da atividade A Mate-
mática do Fator Previdenciário em classes do Ensino Médio, o que deve ocorrer em breve, 
tão logo acertados os detalhes burocráticos da realização do estágio. 

Ainda que o Fator Previdenciário seja extinto, muito se há de falar nos seus efeitos. 
Certamente, uma grande onda de ações judiciais se originará em busca da correção dos 
benefícios que foram por ele atingidos e sua análise, na sala de aula, mesmo que apresen-
tado como um fato histórico, sempre trará benefícios para o estudo da Álgebra e para o 
desenvolvimento do raciocínio dialético.
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Encontros com a Matemática

Orientador: Luiz Francisco da Cruz

Bolsistas: Najla Varalta eThais Saes Giuliani

Departamento de Matemática

Faculdade de Ciências - Unesp/Bauru

Resumo: O Projeto sob o título “Encontros com a Matemática”, o qual foi de-
senvolvido no ano de 2009, nas dependências da Unesp - Campus de 
Bauru teve como objetivo principal, oferecer aos alunos da 3ª série do 
ensino médio das Escolas Públicas da cidade de Bauru, a oportunidade 
de adquirirem conhecimentos em conteúdos específicos da matemática, 
sanar suas dúvidas e deficiências, com o objetivo implícito de despertar e 
estimular os talentos e vocações para a matemática. Através de encontros 
quinzenais, ministrados por alunas bolsistas do Curso de Licenciatura em 
Matemática, foram oferecidas duas turmas com capacidade de 15 alunos 
cada. Os conteúdos abordados nos encontros foram selecionados através 
de uma pesquisa junto aos docentes e alunos das Escolas Públicas, procu-
rando contemplar aqueles que, por algum motivo, não são ministrados ou 
ministrados de forma insuficiente. Após a pesquisa foram escolhidos os 
conteúdos: Trigonometria, Números Complexos e Indução Matemática.

Palavras-chave: Matemática, Análise de erros, Olimpíada

Histórico
O Departamento de Matemática da Unesp, campus de Bauru, vem realizando desde 

1993, a Olimpíada Regional de Matemática da Unesp de Bauru - ORMUB.

Ao longo desses 16 anos, observou-se uma queda no desempenho dos participantes, 
levando-se em conta os resultados obtidos nessas provas, tendo sido encontrados, nas 
mesmas, erros graves de conteúdo, conceitos mal assimilados, aplicações inadequadas, to-
tal descuido com a linguagem matemática e erros de distração e compreensão, comprome-
tendo o desenvolvimento das questões apresentadas. Sem levar em consideração a péssima 
“caligrafia” o que torna, muitas vezes, impossível o entendimento da resolução apresentada 
pelo participante. Constatando-se ainda que os mesmos erros, deficiências e dificuldades 
estão sendo apresentados também pelos alunos ingressantes na universidade. Num pro-
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cesso que se agrava dia-a-dia, arbitramos os ensinos fundamental e médio como campos 
propícios para a intervenção proposta nesse projeto.

Um Projeto de Iniciação Científica sob o título “Análise e discussão dos erros apre-
sentados pelos participantes da Olimpíada Regional de Matemática da Unesp de Bauru 
- ORMUB”, o qual vem sendo desenvolvido ano a ano, desde 2007, vem detectando as 
dificuldades e deficiências em relação aos conteúdos matemáticos trabalhados no ensino 
médio. A detecção desses erros permite elaborar um relatório, o qual é enviado a cada es-
cola participante da olimpíada, apresentando o desempenho dos seus alunos, baseado nos 
resultados obtidos nas provas, apontando erros e deficiências.

O objetivo é colaborar com a instituição para a organização de estratégias que visem 
a ultrapassar os problemas apontados, permitindo que, métodos de ensino e práticas de 
avaliação sejam repensados. Refletir sobre o projeto pedagógico e, principalmente, sobre a 
grade curricular que envolva as disciplinas de matemática e seus conteúdos.

Apesar de todo o exposto acima, apenas apontar essas deficiências, implica em detec-
tar o problema, tomar ciência que eles existem, porém sem apresentar uma solução para 
resolvê-lo.

Portanto, o projeto “Encontros com a Matemática”, surge como uma oportunidade 
para os alunos da 3ª série do ensino médio das escolas públicas, de sanar essas dificuldades 
e deficiências em conteúdos específicos da matemática.

Objetivos
O objetivo principal é oferecer aos alunos da 3ª série das escolas públicas participantes 

da Olimpíada Regional de Matemática da Unesp de Bauru - ORMUB, a oportunidade 
de rever os conteúdos de matemática, específicos desta série. Assimilar os conceitos desses 
conteúdos, aplicando-os de forma natural e adequada, sanar as suas dúvidas e deficiências, 
para que possam apresentar um desempenho melhor no seu rendimento escolar e/ou em 
provas e concursos que venham realizar ou que sejam submetidos, como por exemplo, o 
vestibular para as universidades públicas, podendo concorrer igualmente com os alunos 
das escolas particulares, além de desenvolverem gosto pela matemática

Fundamentação Teórica
A matemática é a ciência base de várias áreas do conhecimento, sendo, portanto funda-

mental seu domínio por parte dos alunos. Por isso é necessário procurar novas metodolo-
gias para ensiná-la, buscando maior eficiência no processo de ensino e aprendizagem no 
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âmbito escolar. Estudar matemática é resolver problemas e a incumbência do professor de 
matemática é ensinar a arte de resolver problemas.

Segundo Polya (1978), há dois objetivos que o professor pode ter em vista ao dirigir 
a seus alunos uma indagação ou uma sugestão: primeiro, auxiliá-lo a resolver o problema 
que lhe é apresentado; segundo, desenvolver no estudante a capacidade de resolver futuros 
problemas por si próprio.

Assim, o professor deverá ser um facilitador na tarefa de resolver problemas, levando 
o aluno a pensar, raciocinar, relacionar, procurar compreender o processo e solucioná-lo.

Para Polya (1978), ao resolver um problema devem ser consideradas quatro fases, sen-
do a primeira compreender o problema, a segunda estabelecer um plano de resolução, a 
terceira é a execução do plano e a quarta e última fase é o retrospecto que o estudo do 
caminho que levou à solução.

Embora a resolução de problemas seja muito estudada por educadores matemáticos, 
ainda é pouco utilizada no dia-a-dia da sala de aula e sua implementação como metodo-
logia poderá ser importante para o ensino da matemática.

O conhecimento matemático é historicamente construído e, portanto, está em perma-
nente evolução. Assim o ensino da Matemática incorpora esta perspectiva, possibilitando 
ao aluno reconhecer as contribuições que ela oferece para compreender as informações, 
analisá-las e posicionar-se criticamente diante delas.

O ensino de Matemática deve garantir o desenvolvimento de capacidades como: obser-
vação, estabelecimento de relações, comunicação, argumentação e validação de processos e 
o estímulo às formas de raciocínio como intuição, indução, dedução, analogia, estimativa.

A escola como instituição educadora e formadora de cidadãos instruídos e conscientes, 
deve priorizar a construção do conhecimento pelo fazer e pensar do aluno, o papel do 
professor é mais o de facilitador, orientador, estimulador e incentivador da aprendizagem. 
Cabe ao professor desenvolver a autonomia do aluno, instigando-o a refletir, investigar e 
descobrir, criando na sala de aula uma atmosfera de busca e camaradagem, sendo o diálogo 
e a troca de idéias, uma constante, quer entre o professor e aluno, quer entre os alunos.

Em lugar de ensinar, no sentido tradicionalmente entendido, o professor passa a estar 
do lado de um aluno, de uma dupla ou de uma equipe, ajudando-os a pensara descobrir e 
a resolver problemas, usando caminhos e estratégias diversificados. Com isso, o professor 
transforma-se também em um investigador, buscando e criando novas atividades, novos 
desafios e novas situações-problema, registrando tudo para posterior reflexão, transforma-
ção e aprimoramento.
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Uma aula expositiva partilhada, dialogada com os alunos, pode ser apropriada para 
sintetizar e organizar as descobertas, as idéias e os resultados, e, também, para sistemati-
zar os assuntos tratados em determinado período. É essencial que o professor proponha 
a lição de casa frequentemente e as corrija. Isso auxilia o aluno no desenvolvimento do 
hábito de estudar e praticar o que já se estudou. É importante mesclar situações-problema 
com exercícios de aplicação e repetição, como um treinamento. A fluência no manuseio de 
equações, fórmulas e operações com símbolos e números, o desenvolvimento de atitudes 
mentais diante de cálculos algébricos ou construções geométricas, a criação de uma série 
de reflexos condicionados sadios em Matemática, os quais são adquiridos através da prá-
tica continuada de exercícios significativos, permitem que o aluno concentre sua atenção 
nos pontos realmente essências, salvando seu tempo, traçando o caminho para solução 
do problema. A resolução de problemas tem por meta fazer o aluno pensar, desenvolver 
o raciocínio lógico levá-lo a enfrentar situações novas e tornar-se confiante quanto aos 
procedimentos aplicados na busca de soluções.

Tratar os conteúdos de ensino de forma contextualizada significa aproveitar ao máximo 
as relações existentes entre esses conteúdos e o contexto pessoal ou social do aluno, de 
modo a dar significado ao que está sendo aprendido, levando-se em conta que todo o co-
nhecimento envolve uma relação ativa entre o sujeito e o objetivo do conhecimento. Assim 
a contextualização ajuda a desenvolver no aluno a capacidade de relacionar o apreendido 
com o observado e a teoria com suas conseqüências e a aplicação prática.

Segundo D’Ambrósio (1996), conhecimentos adquiridos, mesmo que formalizados 
empiricamente, os quais são passados entre as gerações, culturas e tradições regionais têm 
que ser envolvidas neste processo, pois são habilidades e competências desenvolvidas e 
enraizadas em determinadas comunidades. Em contra partida, os temas atuais do mundo 
globalizado, da ciência e da tecnologia, também auxiliam na construção do aprendizado fa-
zendo conexões da Etnomatemática e da Modelagem Matemática às aplicações cotidianas.

Execução
Os encontros foram oferecidos quinzenalmente de maio a novembro de 2009, nas de-

pendências da Unesp - Campus de Bauru, com 2 turmas com capacidade de 15 vagas 
cada, aos sábados, no período vespertino das 14 às 17 horas, ministrados por duas alunas 
bolsistas do Curso de Licenciatura em Matemática, orientados e supervisionados por dois 
professores do Departamento de Matemática.

No ano de 2008, anteriormente ao desenvolvimento deste projeto, quando da organi-
zação e divulgação da 17ª Edição da Olimpíada Regional de Matemática da Unesp de 
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Bauru - ORMUB, foi aplicado junto às escolas públicas de Bauru e região um pequeno 
questionário, o qual foi respondido pelos alunos do 3º ano do ensino médio e os professo-
res de matemática, investigando quais os conteúdos de matemática específicos desta série 
os alunos apresentavam maior dificuldade e quais os conteúdos que, por alguma razão, não 
eram abordados ou abordados de forma insatisfatória e mesmo aqueles que, por curiosida-
de e/ou interesse, gostariam de aprender.

Com base na grade curricular da 3ª série do ensino médio das Escolas Públicas, es-
tabelecida pela Secretaria de Educação, os conteúdos a serem abordados nesta série são: 
Geometria Analítica, Números Complexos, Polinômios e Estatísticas. Apesar desta grade 
também conter os conteúdos de Noções de Teoria de Limites e Derivadas, é sabido que 
nas Escolas Públicas estes não são abordados.

Baseados nestas informações e também na experiência e em depoimentos de alguns 
professores que lecionam na Rede Pública, os quais têm contato com o Departamento 
de Matemática da Unesp, o referido questionário foi respondido por 355 alunos e por 32 
professores, o qual foi elaborado com as seguintes perguntas:

Questionário 1: direcionado aos alunos da 3ª série.

Pergunta Respostas

1ª Quais os conteúdos de matemática da 2ª série que 
você teve mais dificuldade em aprender? Por quê?

Os conteúdos que mais aparece-
ram foram: Trigonometria e Ge-
ometria Espacial.
Os motivos foram os mais diver-
sos:
- “Achei muito difícil”
- “Não consigo entender isso”
- “Para que serve isso?”
- “A professora não explica nada”
- “O professor falta muito”
- “Não tem aula de matemática”
- entre outras.

2ª Se você tivesse a oportunidade quais destes conteú-
dos gostaria de rever?

Praticamente foram os mesmos: 
Trigonometria e Geometria Es-
pacial.

3ª Quais os conteúdos de matemática que você já ouviu 
falar e gostaria de aprender?

Aqui os alunos expressaram mais 
as suas curiosidades e anseios do 
que propriamente à pergunta:
- Números Complexos.
- Linguagem de computador.
- Programar computador. 
- Física Quântica.
- entre outras.
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Questionário 2: direcionado aos professores de matemática da 3ª série.

Pergunta Respostas

1ª Quais os conteúdos de matemática são abordados na 
3ª série em que você leciona?

 A maioria respondeu:
- Todos.

2ª Quais os conteúdos de matemática não são abordados 
na 3ª série em que você leciona?Por quê?

 A maioria respondeu:
- Números Complexos.
- Noções de Limites e Derivadas.
O motivo:
- Não dá tempo.
- Limites e Derivadas não tem na 
apostila do Governo.
- Acho difícil.
- Os alunos não aprendem.
- Entre outras.

3ª
Você considera que tem total domínio sobre os conte-
údos que serão abordados nesta série?

A maioria respondeu que SIM
Outras respostas:
- Limites e Derivadas é mais difícil.
- Números Complexos nunca dá 
tempo de dar e não tenho estuda-
do mais.

Instruídas, as escolas enviaram de volta este questionário, o qual depois de analisado 
e juntamente com as informações obtidas no projeto “Análise e discussão dos erros apre-
sentados pelos participantes da Olimpíada Regional de Matemática da Unesp de Bauru 
- ORMUB” chegou-se a conclusão que os conteúdos que os alunos apresentavam maior 
dificuldade eram: Geometria Espacial, Trigonometria e Números Complexos.

Com base nestas informações foi decidido que os conteúdos a serem abordados neste 
projeto seriam: uma pequena revisão sobre os conceitos básicos de Trigonometria, Núme-
ros Complexos e Indução Matemática.

O motivo pelos quais foram escolhidos os conteúdos de Trigonometria e Números 
Complexos se justifica pelos resultados dos questionários, sendo que o primeiro se faz 
necessário para compreensão do segundo. A opção em acrescentar o conteúdo de Indução 
Matemática, se justifica pelo fato de ser um conteúdo pequeno e rápido, levando-se em 
conta que ele seria abordado em apenas seu princípio básico, pelo fato de haver tempo 
hábil para desenvolvê-lo e por ser um conteúdo muito pouco explorado nesta série. Já o 
conteúdo de Geometria Espacial seria inviável pela falta de carga horária.

Todo o conteúdo a ser ministrado foi estudado, preparado e dosado, levando-se em 
conta a quantidade de encontros (16 ao todo) e a quantidade de horas (3 horas cada). 
Procurou-se elaborar um material simplificado contendo somente os conteúdos que re-
almente seriam abordados, com a teoria necessária, exemplos de fixação de conceitos e 
aplicações, exercícios para serem resolvidos em sala de aula sob o acompanhamento do 
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bolsista e exercícios obrigatórios para serem feitos como tarefas.

Depois de elaborado o material, os bolsistas realizaram seminários semanais sobre os 
conteúdos, com a finalidade de se prepararem para ministrá-los nos encontros. Nos se-
minários os professores orientavam os bolsistas sobre vários aspectos como: vícios de lin-
guagem e postura, tom de voz e circulação pela sala de aula, preparação e organização da 
lousa, letra legível e desenhos bem feitos, sequência lógica na abordagem dos conteúdos, 
segurança na exposição, dosagem do tempo, preocupação em saber e perceber se os alunos 
entenderam a explicação, etc.

Terminada esta etapa, os bolsistas elaboraram uma carta convite contendo todas as 
informações sobre o projeto. Entraram em contato com as escolas públicas e, através de 
ligações telefônicas, agendaram visitas às mesmas com a finalidade de apresentar o projeto, 
motivar a participação dos alunos e, quando possível, arrecadar as inscrições.

Das 84 escolas públicas e municipais de Bauru, as 33 que possuem o ensino médio 
receberam via correio a carta convite e as fichas de inscrição. Devido ao tempo escasso e 
disponibilidade dos bolsistas somente 15 foram visitadas. Mesmo assim, a divulgação do 
projeto foi ampla e satisfatória.

Foi deixada em cada escola uma quantidade de fichas de inscrição, com a orientação 
que poderiam se inscrever somente 5 alunos do 3º ano do ensino médio de cada escola. 
As inscrições poderiam ser feitas enviando o formulário via correio, ou online na página 
web do projeto ou entregue pessoalmente na secretaria do Departamento de Matemática 
- Unesp/Bauru.

Passado o período das inscrições, tivemos 63 alunos inscritos e somente 30 foram sele-
cionados conforme o critério estabelecido no projeto o qual previa:

•	Cada escola poderá inscrever somente 5 alunos da 3ª série do ensino médio. A 
classificação dos alunos será feita conforme os seguintes critérios:

1º) Atender pelo menos um aluno de cada escola inscrita;

2º) Para classificar o aluno, entre os 5 inscritos da mesma escola, será classificado 
aquele que tiver maior média na(s) disciplina(s) de matemática, comprovado pelo 
histórico escolar completo do aluno, levando-se em consideração somente as médias 
por ele obtidas na 2ª série do ensino médio do ano anterior. Em caso de médias 
iguais na(s) disciplinas(s) de matemática, será classificado aquele que tiver maior 
média geral, considerando-se todas as disciplinas do seu histórico;
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3º) Se houver vagas excedentes a classificação será feita através da análise do histó-
rico escolar completo dos inscritos, e serão classificados aqueles que tiverem maior 
média na(s) disciplina(s) de matemática, levando-se em consideração somente as 
médias por eles obtidas na 2ª série do ensino médio do ano anterior. Em caso de 
médias iguais na(s) disciplinas(s) de matemática, serão classificados aqueles que ti-
verem maior média geral, considerando-se todas as disciplinas do seu histórico.

Também, como regulamento do projeto, os participantes foram informados que deve-
riam assíduos às aulas, mostrar dedicação e interesse, sendo desligados aqueles que apre-
sentarem 3 faltas não justificadas. Após o desligamento o aluno deverá devolver todo 
material que lhe foi oferecido no projeto.

Depois de selecionados os 30 participantes, os bolsistas entraram em contato com os 
mesmo via telefone e email, informando da seleção realizada, a data, horário e local do 
primeiro encontro, bem como o calendário completo das atividades do projeto. A diretoria 
de cada escola participante também recebeu estas informações.

No primeiro encontro realizado no dia 08/05/2009. Todos os alunos foram reunidos 
em uma sala e o professor orientador fez uma exposição, explicando os seus objetivos e 
enfatizando a oportunidade que os alunos estavam tendo ao participarem do projeto. 
Parabenizou a todos por estarem dispostos a estudar conteúdos da matemática duran-
te o ano todo e aos sábados à tarde. O que mostra o interesse dos alunos em aprender 
matemática, estudar e se desenvolver em busca de um aprendizado melhor, visando uma 
melhor formação.

Após esta apresentação os alunos foram divididos em duas turmas de 15 alunos cada, 
ficando como responsável por cada turma as alunas do Curso de Licenciatura em Mate-
mática e bolsistas do projeto.

Ainda neste primeiro encontro, como estratégia, foi aplicada uma avaliação sobre os 
conteúdos que seriam ministrados durante o decorrer do projeto, sem que os alunos sou-
bessem. A surpresa foi geral e nada foi dito sobre a finalidade de tal avaliação, apenas foi 
informado que ao final do projeto eles entenderiam o motivo.

 Aos alunos participantes foram oferecidos, gratuitamente, e adquiridos através da ver-
ba destinada ao projeto pela Pró-Reitoria de Graduação, os seguintes materiais: Material 
didático, em parte produzido pelos professores e pelas bolsistas e 2 livros: Funções Reais 
de uma Variável Real e Trigonometria; um kit-aluno contendo: 1 caderno (100 folhas), 2 
canetas (esferográfica azul), 2 lápis (preto nº2), 2 borrachas (tamanho médio), 1 aponta-
dor de lápis e 1 régua (plástica graduada de 30 cm); vale transporte para a locomoção até 
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o campus da Unesp (2 a cada encontro); um lanche no intervalo dos encontros (a cada 
encontro); Certificado de participação.

Metodologia
A metodologia adotada para ministrar os encontros e as estratégias de ensino-apren-

dizagem foram todas baseadas nas idéias e propostas dos grandes pensadores da educação 
como Vygotsky, Freinet, Saviani e Paulo Freire, além daqueles já mencionados na funda-
mentação teórica e na experiência dos professores orientadores.

Após a explicação de cada conteúdo foi apresentado aos alunos exercícios e aplica-
ções, primeiramente de nível “fácil”, ou seja, aqueles de aplicação direta dos conceitos sem 
muito raciocínio, apenas para fixação dos mecanismos que envolvem estes conceitos. Se 
dúvidas e dificuldades foram detectadas, as bolsistas resolveram os exercícios procurando 
mostrar como utilizar o conceito a ser aprendido e o raciocínio lógico para resolvê-lo.

Sanadas as dúvidas, foram propostos exercícios de nível “médio”, ou seja, aqueles que 
contêm apenas os conceitos em questão e que necessitam de um raciocínio maior para 
resolvê-los. Se dúvidas e dificuldades foram detectadas, as bolsistas procederam da mesma 
forma como anteriormente.

Finalmente, foram propostos exercícios de nível “difícil”, ou seja, aqueles que envolvam 
não só os conceitos que estão sendo praticados, mas outros já aprendidos, e que necessitam 
de um raciocínio lógico bem mais elaborado para resolvê-lo, e para que o aluno tenha a 
noção do conteúdo como um todo e possam perceber a importância desta visão global.

Foi apresentado pelas bolsistas e exigido do aluno todo o rigor da linguagem matemá-
tica. Assim como outras, a matemática possui uma linguagem própria, e é fundamental 
que o aluno aprenda a escrever e apresentar seus desenvolvimentos utilizando adequada-
mente esta linguagem. Isso faz com que melhore o raciocínio lógico e facilite a aplicação 
dos conceitos.

Sem o interesse e a dedicação do aluno nenhum processo de ensino e aprendizagem 
se concretiza. Assim, tarefas complementares obrigatórias foram exigidas. São exercícios e 
problemas para que o aluno faça sozinho e fora do ambiente das aulas. Eles foram instru-
ídos de forma que entendam a importância desta etapa. O aluno deveria tentar resolver os 
exercícios e problemas propostos utilizando os conceitos aprendidos nas aulas, baseando-
-se nos exemplos resolvidos pelas bolsistas.

Na tentativa de resolução é que acontece o “amadurecimento” do conteúdo a ser 
aprendido. Pode ser que na primeira vez e sozinho, ele não consiga ou resolva parcial-
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mente os problemas. O importante é que o aluno pense, estude, pesquise e tente resolvê-
-los da sua forma.

As tarefas foram apresentadas na aula seguinte, sendo que, primeiramente as bolsistas 
solicitaram aos alunos que apresentem suas soluções. Esta etapa foi muito interessante, 
pois soluções alternativas foram propostas, ou seja, aquelas soluções diferentes muitas ve-
zes não percebidas pelo próprio professor. Assim, aqueles que não conseguiram tiveram a 
oportunidade de ver as soluções apresentadas e refletir sobre a forma que deveria proceder 
para obtê-la. Posteriormente, analisaram todas as soluções apresentadas e decidiram qual 
seria a mais adequada para o problema proposto.

Todo material didático utilizado foi muito bem pensado e preparado para que isto 
acontecesse, o qual já tinha sido aplicado em outro projeto similar em anos anteriores. 
Com as experiências e resultados anteriores e as colhidas neste ano pretendemos reformu-
lar o material já existente para que seja devidamente adequado aos objetivos do projeto.

A cada encontro era ministrado um assunto novo, procurando detectar as dificuldades 
e deficiências dos alunos. Uma avaliação era realizada no final de cada encontro, abordan-
do os conteúdos do encontro anterior. Depois de analisada as avaliações, obtínhamos as 
informações sobre essas dificuldades e deficiências, as quais eram retomadas no próximo 
encontro, fazendo com que os alunos não ficassem com nenhuma dúvida sobre aquilo que 
já tinha sido abordado.

Cada bolsista ficou responsável por uma turma com 15 alunos cada. Com este número 
de alunos por turma, além dos conteúdos ministrados coletivamente, foi possível atender 
de forma individual aqueles que necessitavam ou solicitavam a intervenção da bolsista. 
Este processo foi fundamental para o bom desempenho dos alunos. Acreditamos inclusi-
ve que a principal metodologia de ensino e aprendizagem foi trabalhar com esse número 
pequeno de alunos, baseados na proposta de Freinet.

Quinzenalmente foram realizadas reuniões de avaliação entre os bolsistas e os pro-
fessores orientadores nas quais foram discutidos: dificuldades e dúvidas nos conteúdos 
ministrados, avaliação do desempenho, da motivação e da expectativa dos alunos e as 
estratégias de ensino e aprendizagem.

Assim o projeto transcorreu durante o ano todo, não havendo nenhum incidente que 
pudesse prejudicar o seu bom andamento. Foram necessárias apenas algumas alterações no 
calendário inicial, nas datas que coincidiam com compromissos e atividades já assumidas 
pelos alunos como: concursos vestibulares, entrevistas para empregos, reposição e ativida-
des em suas escolas de origem.
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Ao final de cada conteúdo ministrado foi aplicada uma avaliação geral. Foram três ava-
liações sobre: Trigonometria, Números Complexos e Indução Matemática. Estas preten-
diam avaliar o nível de aprendizado alcançado pelo aluno. Foram elaboradas de forma que 
os alunos puderam apresentar os desenvolvimentos matemáticos necessários mostrando o 
grau de aprendizado. Questões de níveis fácil, médio e difícil, como descrito acima, todas 
elas envolvendo a interpretação e o raciocínio lógico. Também foram avaliados os tipos de 
soluções apresentadas, o rigor da linguagem matemática, tipos de erros cometidos, dificul-
dades apresentadas e conceitos aplicados inadequadamente.

No último encontro foi aplicada uma avaliação sobre todo o conteúdo ministrado, si-
milar à avaliação aplicada no primeiro encontro. Depois que os alunos entregaram esta 
última, foi entregue a eles as duas avaliações. Assim, eles puderam observar o seu progresso 
e seu aprendizado. Então, eles entenderam o porquê da primeira avaliação e ficaram satis-
feito com a oportunidade que tiveram e com seu próprio desempenho.

Na Figura 1, ilustramos alguns desses encontros com a participação dos alunos, as bol-
sistas que desenvolveram o projeto.

Figura 1: Alunos participantes e bolsistas que ministraram os encontros.

 Ao final do projeto foi realizada uma cerimônia de entrega dos certificados de parti-
cipação aos concluintes e uma reunião de confraternização entre os alunos, os bolsistas e 
os orientadores.

Na Figura 2, ilustramos a cerimônia de entrega dos certificados e a confraternização 
entre alunos, bolsistas e orientador.
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Figura 2: Cerimônia de encerramento e entrega do certificado.

Resultados
Inicialmente tivemos 63 alunos inscritos dos quais 30 foram selecionados e 24 con-

cluíram o projeto. Dos 24 concluintes, 4 justificaram a desistência por motivo de terem 
conseguido um emprego no horário dos encontros e 2 não apresentaram justificativa.

A frequência aos encontros ficou, em média, em torno de 75%, considerando que, pelo 
regulamento do projeto, o aluno que obtivesse três faltas não justificadas era excluído.

Neste processo todo foram envolvidas 11 Escolas Públicas da cidade de Bauru, listadas 
na Tabela 1, com a respectiva quantidade de alunos participantes:

Tabela 1: Escolas e respectivo número de alunos participantes.

Escolas Públicas Quantidade 
de alunos

01 E. E. Prof. Azarias Leite 2

02 E. E. Prof. Durval Guedes de Azevedo 3

03 E. E. Prof. Guia Lopes 3

04 E. E. Irmã Arminda Sbrissia 3
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05 E. E. Prof. Joaquim Rodrigues Madureira 3

06 E. E. Prof. José Ap. Guedes de Azevedo 3

07 E. E. Prof. Luiz Castanho de Almeida 2

08 E. E. Padre Antonio Jorge Lima 3

09 E. E. Prof. Plínio Ferraz 3

10 E. E. Profª. Stela Machado 3

11 E. E. Prof. Walter Barreto Melchert 2

Consideramos que, após a avaliação final, o desempenho dos alunos foi satisfatório com 
os objetivos do projeto. Todos apresentaram considerável progresso nos conteúdos minis-
trados, ressaltando que, a maioria não teve estes conteúdos ministrados nas suas escolas 
de origem.

No entanto, através de um breve relato feito pelos alunos, algo nos causou uma preocu-
pação apesar de conhecermos esta realidade.

Quase todos responderam que os conteúdos ministrados nos encontros não foram 
abordados pelos professores em suas escolas. Alguns disseram que o professor não sabia 
ministrar estes conteúdos. Outros disseram que o professor informou que não haveria 
tempo hábil para cumprir o programa e, portanto, não abordaria os conteúdos. Outros 
ainda afirmaram que estes assuntos não tinham nas apostilas (“O Caderno do Aluno” pro-
posto pelo Governo do Estado). Mas a resposta mais comum foi: “Não temos professor de 
matemática” ou “O professor de matemática falta muito”.

Por iniciativa nossa, pedimos aos alunos que trouxessem “O Caderno do Aluno”. Ao 
analisá-lo constatamos que os conteúdos estão presentes nestes cadernos. Nem sempre de 
forma adequada, com a teoria exposta superficialmente e, na maioria deles, a quantidade 
de horas aulas para desenvolvê-lo são insuficientes. Acreditamos que o professor tenha 
um pouco de dificuldade de usá-lo. No entanto, não nos cabe neste momento fazer um 
julgamento deste material.  Apenas foi uma observação inicial.  

Como resultado deste projeto tivemos a grande satisfação de que todos os alunos pres-
taram vestibular ao final do ano de 2010, sendo que, 11 deles foram aprovados e ingressa-
ram na universidade, dos quais 4 na Unesp (campus de Bauru) e os demais em universi-
dades particulares da cidade de Bauru. Dos 11 aprovados, 4 estão cursando Matemática, 
sendo um deles aluno do Curso de Licenciatura em Matemática da Unesp, campus de 
Bauru e os demais em outras universidades particulares.

Posteriormente a realização deste projeto, seu conteúdo e resultados foram apresenta-
dos nos seguintes eventos:
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•	 XXII Congresso de Iniciação Científica da Unesp, Larissa Tebaldi de Oliveira e 
Najla Varalta, exposição de painel, Bauru, 2010.

•	 X Encontro Paulista de Educação Matemática, Larissa Tebaldi de Oliveira e Najla 
Varalta, exposição oral, São Carlos, 2010.

•	 I Congresso Paulista de Extensão Universitária, Larissa Tebaldi de Oliveira e Najla 
Varalta, exposição de painel, Campinas, 2010.

•	 II Encontro dos Núcleos de Ensino da Unesp, Luiz Francisco da Cruz, Larissa 
Tebaldi de Oliveira e Najla Varalta, exposição de painel, Águas de Lindóia, 2010.

•	 XVI Semana do Livro e da Biblioteca, Larissa Tebaldi de Oliveira e Najla Varalta, 
exposição de painel, Bauru, 2010.

Conclusão
O projeto alcançou plenamente seus objetivos e transcorreu da forma como planejado. 

O interesse dos alunos pelo projeto foi significativo, poucas ausências foram registradas.

Os conteúdos desenvolvidos durante o projeto foram: uma pequena revisão sobre os 
conceitos básicos de Trigonometria, Números Complexos e Indução Matemática. Pode-
mos perceber que os alunos tinham grande dificuldade nesses conteúdos e grande parte 
deles não tinham aprendido em suas escolas de origem.

Destacamos que o bom desempenho dos alunos está diretamente relacionado a três 
fatores:

1. Os alunos participantes diferenciados, ou seja, são aqueles que, diferentemente de 
outros, tem um objetivo traçado, sabem da importância dos estudos na sua vida fu-
tura e souberam entender e aproveitar a oportunidade que o projeto propiciou, sem 
querer aqui discutir nenhuma questão de ordem social ou política;

2. As turmas com capacidade de 15 alunos cada facilitou o atendimento quase que 
individual, propiciando uma dedicação maior a cada um deles.

3. Os estímulos que os alunos tiveram em poder participar de um projeto dentro das 
dependências da universidade e poderem receber um certificado de participação 
fizeram com que eles se vissem como universitários, sentiram-se valorizados e ti-
veram contato com a estrutura, o ambiente, a comunidade e vida universitária que 
eles tanto almejam. 
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Não houve dificuldades na execução do projeto. Todas as etapas foram cumpridas, os 
recursos foram suficientes e adequados, o cronograma foi seguido e a execução ocorreu 
como planejado. A única dificuldade foi trabalharmos com alunos heterogêneos, ou seja, 
com conhecimentos matemáticos em níveis diferentes. Isto fez com que o programa não 
fosse cumprido integralmente como planejado, pois requereu um tempo maior por parte 
dos alunos para a assimilação de alguns conteúdos. Mas consideramos que melhor pouco 
conteúdo aprendido do que muito conteúdo com dúvidas e dificuldades.

Acreditamos que o projeto contribuiu para a melhoria do ensino de modo geral, deu a 
oportunidade a esses alunos de aprenderem novos conteúdos, sanar suas dúvidas e desper-
tar o interesse e a vocação pela matemática.

Propiciou às duas bolsistas a oportunidade de aplicarem na prática os conhecimentos 
adquiridos na graduação, sendo que o projeto funcionou como um verdadeiro laborató-
rio de ensino, no qual elas puderam experimentar, praticar e aprender as atividades que 
envolvem a docência, como futuras professoras que serão. Aos professores orientadores a 
satisfação de podermos colocar nossos conhecimentos a serviço da formação dos nossos 
alunos e da população, na certeza de que projetos dessa natureza são plenamente viáveis e 
cumprem o papel social da universidade.
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O Jogo “O Sim” para o Ensino de 

Combinações Simples

José Marcos LOPES1

Resumo: Apresentamos neste artigo um recorte de uma pesquisa que objetivou 
introduzir o ensino do conceito combinatório presente em combina-
ções simples, através de uma proposta didático-pedagógica inovadora. 
Utilizamos o jogo “O SIM” associado à metodologia de Resolução de 
Problemas. A proposta de ensino foi utilizada dentro do programa dos 
Núcleos de Ensino da UNESP – Campus de Ilha Solteira. Formulamos 
algumas situações-problema sobre o jogo, cujas soluções induzem os alu-
nos a construção/reconstrução do conceito de Combinações Simples, ou 
seja, utilizamos o problema para ensinar Matemática. As atividades aqui 
propostas são originais e podem ser utilizadas tanto no Ensino Funda-
mental como no Ensino Médio, e podem também subsidiar a prática 
docente de professores que ministram esse conteúdo matemático.

Palavras-chave: Análise Combinatória, Combinações Simples, Ensino, Resolução de 
Problemas, Jogos.

Introdução
A Análise Combinatória possui muitas aplicações em diferentes campos. Dentro da 

própria Matemática podemos destacar aplicações em: probabilidades, determinantes, teo-
ria dos números, teoria dos grupos, teoria dos grafos, topologia, etc. Possui também apli-
cações na Física, Química, Biologia, Estatística, etc. Este ramo da Matemática, tem tido 
expressivo desenvolvimento nas últimas décadas, principalmente devido as suas aplicações 
em problemas de pesquisa operacional e problemas relacionados com o armazenamento 
de informações em bancos de dados nos computadores.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+ (BRASIL, 1997), estabelecem que a 
contagem permite uma nova forma de pensar em Matemática denominada raciocínio 
combinatório, a contagem dos casos possíveis não deve ser apreendida como uma lista de 
fórmulas, mas como um processo que exige a construção de um modelo simplificado e 
explicativo da situação, deve-se evitar a teorização excessiva e estéril.

A Combinatória é considerada um dos tópicos mais difíceis de serem ensinados nos 

1 Núcleo de Ensino de Ilha Solteira. Departamento de Matemática – FEIS/UNESP
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Ensinos Fundamental e Médio. É uma daquelas partes do programa deixada para o final 
do ano letivo e que quase sempre, falta “tempo” para se abordar esse tema. 

“Os conteúdos pertinentes à Análise Combinatória e ao Cálculo de Probabilidades, 
[...] costumam trazer desconforto não apenas aos estudantes, mas também aos professo-
res” (SÃO PAULO, 2008, p. 9).

A resolução de um problema de Análise Combinatória depende da compreensão plena 
da situação descrita pelo problema, e quase sempre exige engenhosidade e criatividade 
para o estabelecimento de um plano de solução. “Esse é um dos encantos desta parte da 
matemática, em que problemas fáceis de enunciar revelam-se por vezes difíceis, exigindo 
uma alta dose de criatividade para sua solução” (MORGADO et al., 2004, p. 2).

Operações combinatórias não caracterizam-se apenas como uma simples parcela da 
Matemática. Essas operações representam um esquema tão geral como a proporciona-
lidade e a correlação. O raciocínio hipotético-dedutivo opera com as possibilidades que 
o sujeito descobre e avalia, por meio de operações combinatórias. Na teoria Piagetiana 
a capacidade combinatória aparece depois do chamado período das operações formais. 
Entretanto, a capacidade para resolver problemas combinatórios, nem sempre poderá ser 
alcançada no nível das operações formais, sem que haja um ensino específico sobre os con-
ceitos combinatórios (NAVARRO-PELAYO; BATANERO; GODINO, 1996).

Aprender Matemática deve ser mais do que memorizar resultados, a aquisição do co-
nhecimento matemático está vinculada ao domínio de um saber fazer Matemática e de 
um saber pensar matemático. No nosso entendimento, esse domínio passa por um pro-
cesso lento e trabalhoso, cujo começo deve ser uma prolongada atividade sobre resolução 
de problemas. Ao professor cabe a tarefa de mostrar que a Matemática não é ciência para 
poucos cérebros privilegiados, mas que todos podem e devem aprendê-la.

Tradicionalmente, os problemas eram utilizados apenas como forma de aplicação e ve-
rificação de conhecimentos adquiridos anteriormente. Neste caso, a concepção de ensino 
e aprendizagem se caracterizava por um processo de reprodução/imitação.

Algumas Considerações Sobre a Utilização do 
Jogo no Ensino de Matemática
Muitos autores têm destacado a importância da utilização dos jogos para o ensino, 

particularmente para o ensino de matemática. Kishimoto (1994) encontrou referências ao 
uso do jogo na educação desde Roma e Grécia antigas.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
O

 Jo
g

o
 “O

 Sim
” p

ara o
 E

nsino
 d

e C
o

m
b

inaçõ
es Sim

p
les

1313

Não é nosso objetivo realizar um levantamento histórico sobre a utilização do jogo no 
ensino de Matemática. Apresentamos na sequência alguns trabalhos recentes que utilizam 
o jogo no processo de ensino-aprendizagem de Matemática, procurando destacar as me-
todologias utilizadas.

Segundo Moura (1994) a partir da segunda metade do século XX é que irão aparecer 
“contribuições teóricas mais relevantes para o aparecimento de propostas de ensino que 
incorporam o uso de materiais pedagógicos onde os sujeitos possam tomar parte ativa na 
aprendizagem”. Neste cenário, “o jogo recebe de teóricos como Piaget, Vygotsky, Leontiev, 
Elkonin, entre outros, as contribuições para o seu aparecimento em propostas de ensino 
de Matemática” (MOURA, 1994, p.18 -19).

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 2000, p. 43), “é impor-
tante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e avaliar 
a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja de-
senvolver”.

Grando (2007) tomando como referência as tendências de ensino de Matemática no 
Brasil, consideradas por Fiorentini (1995), apresenta uma ampla discussão sobre as di-
ferentes formas de se conceber a utilização de jogos no ensino de Matemática no Brasil.

Uma das tendências consideradas por Fiorentini (1995), para o ensino de Matemática 
no Brasil, é a denominada tendência empírico-ativista. A pedagogia ativa considera o alu-
no como um ser ativo que aprende fazendo. A aprendizagem pelo aluno ocorre da simples 
manipulação e visualização de objetos. Já o professor, nesta tendência de ensino, passa a ser 
um orientador e facilitador da aprendizagem do aluno.

A concepção de jogo na tendência empírico-ativista ainda é bastante utilizada nas aulas 
de Matemática,

grande parte das atividades com jogos e materiais manipulativos nas au-

las de Matemática atuais na Educação Básica, ainda contemplam esta 

perspectiva empírico-ativista. Por exemplo, propõe-se um quebra-cabeça 

como o Tangran, solicita-se que os alunos montem as figuras com as sete 

peças, alguns alunos conseguem, outros não, [...] e a atividade termina. A 

partir daí o professor [...] segue com a aula normalmente, considerando 

que mesmo sem a sua intervenção, análise do jogo, [...] reflexões quanto 

aos aspectos relacionados à gestão de aula, competitividade, ética, socia-
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lização, etc., os alunos aprendem sozinhos, pela simples manipulação. 

A percepção sensorial propicia a aprendizagem do aluno. Assim, basta 

jogar que a criança necessariamente aprende (GRANDO, 2007, p. 45).

De nossa parte, entendemos que apenas o jogo pelo jogo não será capaz de produzir 
aprendizagem matemática no aluno. Os jogos podem ser utilizados para a construção 
dos conceitos matemáticos desde que exista uma intencionalidade e um bom planeja-
mento pelo professor das atividades envolvendo o jogo. Várias aulas podem ser neces-
sárias, e os conceitos matemáticos envolvidos no jogo podem ser explorados através de 
situações-problema.

Ainda segundo Grando (2007, p. 45), “é comum o professor utilizar os jogos no final 
da aula, nos minutos restantes, para fixar certo conteúdo ou desenvolver uma habilidade. 
Raras vezes existe um trabalho intencionalmente planejado, com intervenções pedagógi-
cas previstas pelo professor e com continuidade de várias aulas”.

Considerando o jogo como instrumento de ensino, podemos classificá-los em dois 
grandes blocos: o jogo desencadeador de aprendizagem e o jogo de aplicação. Quem dife-
rencia estes dois tipos de jogo, não é o jogo, e sim a forma como ele será utilizado em sala 
de aula. É a postura do professor, a dinâmica criada e o objetivo estabelecido para deter-
minado jogo que irão colocá-lo numa ou outra classificação (MOURA, 1992).

Ao optar pelo jogo como uma estratégia de ensino, o professor o faz com uma intenção: 
propiciar a aprendizagem. E ao fazer isto tem como propósito o ensino de um conteúdo 
ou de uma habilidade. O uso do jogo para ensinar matemática exige a intencionalidade 
por parte do educador, e a visão geral do processo de ensino, tendo em vista que o sujeito 
aprende o conteúdo primeiro, aqueles conceitos já dominados pelo sujeito, e o conceito 
científico, aquele que se pretende sistematizar (Ibid., 1992).

Em um amplo relato de sua experiência, com o uso de jogos, para o ensino de mate-
mática para alunos de 5as séries, e também em cursos de formação para professores, Borin 
(2004) classifica os jogos que escolheu para seu trabalho em dois tipos: jogos de treinamento 
e jogos estratégicos. Os Jogos de Treinamento são idealizados para auxiliar a memorização ou 
fixação de conceitos, fórmulas e técnicas ligadas a alguns tópicos do conteúdo. Já os Jogos 
de Estratégia têm como meta principal o desenvolvimento do raciocínio lógico. Caracteri-
zam-se por possuírem uma estratégia vencedora a ser descoberta pelos jogadores e o fator 
sorte, em nenhum momento, deve interferir na escolha das jogadas. Quando da descoberta 
de um caminho sempre vitorioso, o jogo estratégico perde o sentido como jogo, passando a 
ser um problema resolvido que pode ou não gerar outros desafios (BORIN, 2004).
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Macedo; Petty e Passos (2000) têm utilizado jogos como instrumento pedagógico na 
perspectiva construtivista de Piaget. O construtivismo de Piaget supõe um profissional 
ativo, que toma decisões, que leva em conta as formas de pensar de cada criança, e, que 
deve criar condições para que todas as crianças possam descobrir ou redescobrir que é 
possível aprender e conhecer. Ainda, mesmo as atividades mais formais podem dar prazer, 
despertar interesse e prender a atenção.

As seguintes quatro etapas para uma ação construtivista com jogos são propostas: (i) 
exploração dos materiais e aprendizagem das regras; (ii) prática do jogo e construção de 
estratégias; (iii) construção de situações-problema e (iv) análise das implicações do jogar 
(Ibid., 2000).

Os princípios metodológicos descritos por estes mesmos autores têm sido utilizados 
num contexto de oficinas, com alunos de 1a a 4a séries do Ensino Fundamental que apre-
sentam dificuldades de aprendizagem. Das experiências realizadas em laboratório concluí-
ram que: o jogo favorece a aquisição de conhecimento; as crianças vão ganhando autocon-
fiança, são incentivadas a questionar e corrigir suas ações, analisar e comparar pontos de 
vista, organizar e cuidar dos materiais utilizados; o jogo valoriza a participação do sujeito 
na construção do seu próprio saber é a possibilidade de desenvolver seu raciocínio; as ati-
vidades propostas apresentam um problema que é contextualizado e tem um sentido para 
a criança, pensar é uma atividade constante, que pode e deve ser prazerosa; as aquisições 
relativas a novos conhecimentos e conteúdos escolares não estão nos jogos em si, mas de-
pendem das intervenções realizadas pelo profissional que conduz e coordena as atividades; 
jogar favorece o processo de aprendizagem, na medida em que o sujeito é levado a refletir, 
fazer previsões e inter-relacionar objetos e eventos. Do ponto de vista piagetiano, conhecer 
implica existência de uma relação sujeito-objeto, considerando-se a ação como condição 
para o sujeito construir novas estruturas.

Com base nas interpretações psicopedagógicas realizadas por Macedo, Petty e Passos 
(2000) no Laboratório de Psicopedagogia do Instituto de Psicologia da Universidade de 
São Paulo, Grando (2000) define sete momentos de intervenção pedagógica com jogos no 
ambiente da sala de aula, destacados a seguir: (i) familiarização com o material do jogo; (ii) 
reconhecimento das regras;  (iii) o “Jogo pelo jogo”; (iv) intervenção pedagógica verbal; (v) 
registro do jogo; (vi) intervenção escrita e (vii) jogar com “competência”.

Dos momentos de intervenção pedagógica apresentados por Grando (2000) para a 
utilização de jogos em sala de aula, inferimos que sua proposta é utilizar o jogo como 
desencadeador da aprendizagem e não simplesmente como aplicação da aprendizagem 
Matemática.
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É notório o baixo desempenho dos alunos na área de Matemática. Muitos sentem-se 
desmotivados e incapazes de aprender os princípios fundamentais desta ciência. O traba-
lho com jogos pode minimizar esses bloqueios,

outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a pos-

sibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos 

que temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Den-

tro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a moti-

vação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos falam 

Matemática, apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais 

positivas frente a seus processos de aprendizagem (BORIN, 2004, p. 9).

Algumas Considerações Sobre a Resolução de 
Problemas no Ensino de Matemática
Existem diferentes concepções e diferentes classificações de problema. Van de Walle 

(2001) define um problema “como qualquer tarefa ou atividade para a qual os estudantes 
não têm métodos ou regras prescritas ou memorizadas, nem a percepção de que haja um 
método específico para chegar à solução correta” (VAN DE WALLE, 2001 citado por 
ONUCHIC; ALLEVATO, 2005, p. 221).

Tendo em vista o processo de ensino, os problemas podem ser classificados em dois 
grupos: problemas desencadeadores da aprendizagem e problemas de aplicação. No pri-
meiro grupo estão aqueles que não permitem a solução espontânea imediata; ou seja; 
exige do aluno o estabelecimento de um plano de ação. No processo de solução o aluno 
deve promover uma ruptura: organizar o conhecimento anterior para descobrir o novo. 
No segundo grupo estão os problemas cuja solução pode ser obtida através do emprego 
das definições e algoritmos discutidos em sala de aula, para resolvê-los é necessário apenas 
recorrer a referências anteriores (MOURA, 1992).

Da mesma forma, existem diferentes interpretações e diferentes formas de abordar a 
resolução de problemas. Apresentamos a seguir três abordagens para a utilização da reso-
lução de problemas:

1ª) Ensinar sobre resolução de problemas: o professor trabalha com algu-

ma variação do modelo de resolução de problemas de Polya. 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
O

 Jo
g

o
 “O

 Sim
” p

ara o
 E

nsino
 d

e C
o

m
b

inaçõ
es Sim

p
les

1317

2ª) Ensinar a resolver problemas: o professor se concentra na maneira 

como a Matemática é ensinada e o que dela pode ser aplicada. 

3ª) Ensinar matemática através da resolução de problemas: a resolução 

de problemas passa a ser pensada como uma metodologia de ensino, como 

um ponto de partida e um meio de se ensinar matemática. O problema 

é olhado como um elemento que pode disparar um processo de construção 

do conhecimento. Problemas são propostos de modo a contribuir para a 

formação dos conceitos antes mesmo de sua apresentação em linguagem 

matemática formal (SCHROEDER; LESTER, 1989 citado por ONU-

CHIC, 1999, p. 206 - 207).

Para os PCN se o foco está na resolução de problemas, o que se defende é uma proposta 
que pode ser resumida nos seguintes princípios:

• o ponto de partida da atividade matemática não é a definição, mas o 

problema;

• o problema certamente não é um exercício em que o aluno aplica, de 

forma quase mecânica, uma fórmula ou um processo operatório;

• aproximações sucessivas ao conceito são construídas para resolver certo 

tipo de problema; num outro momento, o aluno utiliza o que aprendeu 

para resolver outros problemas;

• um conceito matemático se constrói articulado com outros conceitos, 

por meio de uma série de retificações e generalizações;

•  a resolução de problemas não é uma atividade para ser desenvolvida 

em paralelo ou como aplicação de aprendizagem, mas uma orientação 

para a aprendizagem. (BRASIL, 2000, p. 43 - 44).

Na resolução de problemas, o aluno tem 

a oportunidade de pensar por si mesmo, construir estratégias de resolução 

e argumentações, relacionar diferentes conhecimentos e, enfim, perseverar 

na busca da solução. E, para isso, os desafios devem ser reais e fazer sen-
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tido. [...]. Isso não significa que os exercícios do tipo ‘calcule ...’, ‘resolva 

...’ devam ser eliminados, pois eles cumprem a função do aprendizado de 

técnicas e propriedades (BRASIL, 1997, p. 113) – (grifo nosso).

Assim, inferimos que ensinar matemática através da resolução de problemas é a abor-
dagem prioritária recomendada nos PCN, ou seja, pela resolução de problemas e com 
a adequada intervenção do professor, o aluno deve ser levado a reconstruir o conceito 
matemático. Entretanto, ensinar a resolver problemas é uma abordagem que não deve ser 
totalmente eliminada no ensino de matemática, pois esta contribui com o aprendizado de 
técnicas e propriedades, auxilia na fixação de conteúdos já estudados, e reforça o desenvol-
vimento de atitudes e habilidades na resolução de problemas. Entendemos que tanto a 2ª 
como a 3ª abordagem de resolução de problemas, definidas por Schroeder; Lester (1989) 
estão contempladas nas recomendações dos PCN.

Onuchic (1999) propõe um esquema de aula, composto de sete etapas, para o trabalho 
com um objeto matemático, visando um ensino-aprendizagem acompanhado de compre-
ensão e significado, através da resolução de problemas: (i) Formar grupos – entregar uma 
atividade; (ii) O papel do professor; (iii) Resultados na lousa; (iv) Plenária; (v) Análise dos 
resultados; (vi) Consenso e (vii) Formalização.

Tanto o uso de resolução de problemas como o de jogos deve ser mais do que uma 
simples estratégia de ensino,

o professor, ao adotar a estratégia de resolução de problemas ou do jogo, 

deve fazê-lo no sentido mais amplo do projeto pedagógico: humanizar o 

homem. E fazer isto é intervir no processo educativo de forma que cada 

indivíduo possa desenvolver a capacidade de resolver problemas, isto é, 

que cada homem desenvolva a capacidade de compreender a situação-

-problema, estando apto a arquitetar um plano, executá-lo e desenvolver 

a avaliação crítica. Este é o projeto humano (MOURA, 1992, p. 51).

A união entre o jogo e a resolução de problemas está intimamente vinculada à inten-
cionalidade do professor,

é possível combinar jogo e resolução de problemas nas séries iniciais; po-

rém, fazer isto é muito mais que uma simples atitude, é uma postura 
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que deve ser assumida na condução do ensino. E assumi-la com vistas ao 

desenvolvimento de conceitos científicos exige um projeto de ensino, inse-

rido no projeto coletivo da escola. Fazer isto é dar um sentido humano ao 

jogo, à resolução de problemas e, sendo assim, à Educação Matemática 

(MOURA, 1992, p. 52) - destaque do autor.

A metodologia escolhida por Borin (2004) para o trabalho com jogos foi a de Re-
solução de Problemas, por considerá-la mais adequada para o desenvolvimento de uma 
postura crítica diante de qualquer situação que exija uma resposta. Sugere o trabalho em 
grupos (4 alunos), e destaca: que o professor deve escolher tabuleiros simples para o regis-
tro das jogadas, que o barulho é inevitável neste tipo de ação, que pode ser proposto aos 
alunos que joguem fora do ambiente de sala de aula, e como último cuidado metodológico 
sugere que o professor deve estudar cada jogo antes, o que só é possível jogando. É só com 
o estudo do jogo que o professor, terá condições de avaliar as dificuldades que os alunos 
terão que enfrentar, e também de propor questões, que irão auxiliá-los na descoberta de 
uma estratégia vencedora.

Ainda segundo Borin (2004), durante o trabalho com o jogo, cabe ao professor a ta-
refa de questionar a fim de que os alunos também assumam uma postura crítica frente a 
quaisquer problemas. Alguns questionamentos possíveis são: Essa é a única jogada possí-
vel? Se houver alternativas, qual escolher e por que escolher esta ou aquela? Terminado o 
problema ou a jogada, quais os erros e por que foram cometidos? Ainda é possível resolver 
o problema ou vencer o jogo, se forem mudados os dados ou as regras? Algumas técnicas 
(formas) de resolução de problemas são observadas durante o trabalho com jogos, desta-
cam-se: tentativa e erro; redução a um problema mais simples; resolução de um problema 
de trás para frente; representação do problema através de desenhos, gráficos ou tabelas e 
analogia a problemas semelhantes.

Finalizando, essa mesma autora, conclui que os Jogos de Estratégia “são mais ade-
quados para o desenvolvimento de habilidades de pensamento [...]. No entanto, dentro 
da metodologia de Resolução de Problemas, é possível explorá-los [...] para o estudo de 
algum conteúdo” (BORIN, 2004, p. 17).

Um dos itens da proposta metodológica de Macedo; Petty e Passos (2000) consiste da 
resolução de situações-problema. Para estes autores situações-problema

são questões elaboradas que têm como referência momentos significativos 

do jogo. [...] exigem decisões importantes para garantir um bom resulta-
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do. [...] propiciando um maior domínio sobre a estrutura do jogo, ten-

tando assim, unir conhecimento e aprendizagem (MACEDO; PETTY; 

PASSOS, 2000, p. 49).

Estes mesmos autores consideram importante solicitar justificativas para as respos-
tas. As questões podem: solicitar uma análise global da situação de jogo; verificar se 
todas as regras foram devidamente compreendidas; abordar momentos polêmicos dos 
jogos; propor desafios voltados para o raciocínio lógico-matemático; solicitar a cons-
trução de um problema e estarem relacionadas com a prática de operações matemáticas 
(Ibid., 2000).

Com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais, nas etapas da ação construtivista de 
Macedo, Petty e Passos (2000) para o trabalho com jogos, nos momentos de intervenção 
pedagógica com jogos de Grando (2000), no esquema de aula de Onuchic (1999) sobre 
o uso da resolução de problemas, no relato de experiência de Borin (2004) sobre o uso de 
jogos através da metodologia de Resolução de Problemas, e na asserção de Moura (1992) 
sobre a possibilidade da união entre o jogo e a resolução de problemas, apresentamos em 
Lopes (2011) uma proposta de intervenção didático-pedagógica para a utilização de um 
jogo associada à metodologia de resolução de problemas, para a construção de um concei-
to matemático, composta dos seguintes sete momentos: (i) Utilização do jogo; (ii) Ques-
tionamentos verbais; (iii) Formação dos grupos; (iv) Resolução de situações-problema; (v) 
Plenária; (vi) Sistematização e (vii) Resolução de problemas de aplicação.

O Jogo “O Sim”
Este jogo é disputado por dois jogadores, utiliza dois lápis de cores diferentes um para 

cada jogador e um tabuleiro onde estão marcados os vértices de um polígono. Cada jogada 
consiste em traçar um segmento de reta unindo dois pontos quaisquer do tabuleiro, de 
tal forma que não se formem triângulos com três lados da mesma cor, utilizando-se três 
vértices do polígono.

Regras do jogo

1 – Tira-se a sorte para saber que jogador começa a partida.

2 – Os jogadores, um de cada vez, traçam um segmento de reta, unindo dois pontos 
quaisquer do tabuleiro.

3 – Um jogador utiliza um lápis (ou caneta) de uma cor e o outro de cor diferente.
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4 – Perde o primeiro jogador que formar um triângulo com três lados da cor que utiliza 
e cujos vértices são três pontos quaisquer do tabuleiro.

Comentários sobre o jogo

O jogo tem este nome em homenagem a seu inventor Gustavus I. Simmons. O ta-
buleiro pode ser representado em uma folha de papel, onde são demarcados os vértices 
de um polígono. Os tabuleiros mais adequados são os de cinco e seis pontos (vértices do 
polígono), embora possa se utilizar tabuleiros com mais ou com três e quatro pontos. Os 
triângulos são formados considerando-se três dos vértices do polígono. 

A figura 1, fornece possíveis tabuleiros para cinco e seis pontos.

Figura1. Tabuleiros com 5 e 6 pontos.

O Trabalho Desenvolvido
O projeto ”O Ensino de Análise Combinatória por meio de Jogos e da Resolução de 

Problemas“, foi desenvolvido dentro do Programa do Núcleo de Ensino, vinculado à Fa-
culdade de Engenharia de Ilha Solteira/UNESP, reuniu duas professoras efetivas da rede 
estadual de ensino e um aluno bolsista. Aplicamos o projeto em três salas do segundo ano 
do Ensino Médio, de uma escola estadual, de uma pequena cidade do noroeste paulista. As 
professoras possuem larga experiência de docência no Ensino Médio, mas consideravam 
difícil trabalhar com o tema Análise Combinatória. Essas professoras já haviam trabalha-
do em um projeto semelhante sobre o ensino de Probabilidade, e foram elas mesmas que 
solicitaram um novo projeto para o estudo de conceitos de Análise Combinatória. Além 
da participação das duas professoras que aplicaram o projeto em sala de aula, tivemos a 
participação de uma professora e dois alunos voluntários.

O material básico que utilizamos para o desenvolvimento da proposta didático-peda-
gógica foi aquele apresentado em Lopes (2008). Durante o ano de 2009, realizamos seis 
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encontros com os participantes do projeto, todos aos sábados pela manhã na cidade de ori-
gem das professoras. Em função da gripe suína a Secretaria de Estado da Educação de São 
Paulo retardou em duas semanas o início das aulas, as quais foram repostas aos sábados. 
Como nossos encontros eram sempre realizados aos sábados isso provocou alguns trans-
tornos no início do desenvolvimento do projeto. Conseguimos fazer o primeiro encontro 
apenas no mês de maio, em função da suspensão da reposição de aulas neste dia. Assim, 
o trabalho no primeiro semestre foi difícil tendo em vista também o excesso de trabalho 
e cansaço das professoras. Algumas fizeram reposição de aulas no sábado à noite. Para o 
segundo semestre, a partir de agosto, procuramos intensificar os encontros procurando de 
certa forma compensar o tempo perdido.

No primeiro encontro discutimos como seria a aplicação do projeto. Para 2009 além 
do Caderno do Professor, a Secretaria de Educação elaborou o Caderno do Aluno. As 
professoras se sentiram meio “engessadas” para o desenvolvimento de suas atividades. A 
orientação dada pela coordenação pedagógica da escola é de que deveriam seguir e cum-
prir rigorosamente as atividades do chamado “caderninho”.

No segundo encontro iniciamos as discussões de questões relacionadas ao material que 
seria utilizado no projeto. Comentamos que muitos livros didáticos, mesmo os aprovados 
pelo MEC, apresentam erros conceituais em Análise Combinatória. Como exemplo, ci-
tamos o erro na apresentação do Princípio Multiplicativo do livro: “Matemática Comple-
ta”, dos autores Giovanni e Bonjorno, para a 2º serie do ensino médio, da editora FTD. 
Finalmente discutimos alguns problemas que poderiam ser utilizados no estudo com o 
Princípio Multiplicativo. A idéia básica é trabalhar as situações-problema iniciais sem a 
utilização de fórmulas. O aluno deve ser levado a construir/reconstruir por seus próprios 
meios o conceito matemático que se pretende estudar.

No terceiro encontro distribuímos o material que havíamos elaborado para o trabalho 
com o conceito de Combinações Simples através do jogo “O Sim”. Propomos aos pre-
sentes a realização de algumas partidas do jogo. Nas duas primeiras rodadas o polígono 
possuía cinco vértices e nas duas últimas rodadas, o polígono possuía seis vértices. Após 
a aplicação do jogo questionamos a possibilidade de ocorrer empate nas duas ocasiões: 
polígono de cinco vértices e polígono de seis vértices. Como foi obtido empate por uma 
das duplas, com o polígono de cinco vértices, concluiu-se que esse evento era possível. 
No entanto, para o polígono de seis vértices nada se podia afirmar através das jogadas. 
Podemos demonstrar matematicamente que não ocorre empate neste caso. Na sequência, 
foram resolvidas as situações-problema, sem a utilização de fórmulas pré-definidas.

Durante o quarto e quinto encontros fizemos um acompanhamento do desenvolvi-
mento e da aplicação do projeto em sala de aula. Inicialmente, as professoras trabalharam 
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com o material do caderno da SEE - São Paulo, e depois complementaram usando a nossa 
proposta de ensino.

No sexto e último encontro de 2009, realizamos com as duas professoras que aplica-
ram a proposta de ensino, uma entrevista (áudio gravada) semi estruturada que procurou 
analisar:

As concepções de matemática e ensino de matemática das professoras.

A pergunta que direcionou o primeiro momento de nossa entrevista foi: “Durante estes 
três anos de trabalho colaborativo, onde usamos jogos e a resolução de problemas, consi-
dera que ocorreu alguma mudança na sua concepção de matemática? E, na sua concepção 
sobre o ensino de Matemática?”.

Algumas questões exploradas durante a entrevista.

•		Aspectos	que	melhor	caracterizam	a	Matemática?

(  ) caráter lógico (  ) exatidão (  ) rigor (  ) dedução ( ) formalismo

•		Considera	a	Matemática	uma	ciência	feita	e	acabada?

•		Principais	ramificações	e	aplicações	da	Matemática?

•		O	que	é	necessário	para	se	aprender	matemática?

•		Todos	alunos	podem	aprender	Matemática?

Sobre o trabalho em sala de aula.

Considera ter obtido algum avanço com a participação neste projeto de pesquisa? 

•	Ocorreu	uma	melhoria	em	sua	prática	pedagógica?

•	Gostou	de	participar	do	projeto?

•	Sente	necessidade	e	têm	interesse	em	mudar	sua	prática	de	ensino?

•	Sua	percepção	sobre	o	ensino	de	Análise	Combinatória	mudou?

•	Quais	conceitos	de	Análise	Combinatória	são	mais	difíceis	de	serem	ensinados?

•	Principais	dificuldades	encontradas	em	sala	de	aula	para	trabalhar	com	Análise	Com-
binatória?

•	Pode-se	aproveitar	o	cotidiano,	o	dia-a-dia,	como	ponto	de	partida	para	o	ensino	de	
Análise Combinatória? De que forma?
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•	O	estudo	de	Análise	Combinatória	pode	contribuir	com	a	formação	do	cidadão?	Em	
que sentido?

•	Quais	dúvidas	você	ainda	têm	com	relação	à	Análise	Combinatória?	Dúvidas	concei-
tuais, dúvidas no uso da metodologia e etc.

•	Para	aplicações	futuras	o	que	deveria	ser	mudado	nesta	proposta	de	ensino?

A Proposta Didático-Pedagógica
Apresentamos a seguir algumas situações-problema que podem ser utilizadas no 4º 

momento de nossa proposta de intervenção pedagógica (LOPES, 2011), para o estudo do 
conceito de Combinações Simples. As soluções dessas situações-problema têm por obje-
tivo fazer com que os próprios alunos descubram/redescubram o conceito combinatório 
de Combinações Simples. Estamos supondo que para esta atividade, os alunos já tenham 
trabalhado com os Princípios Aditivo e Multiplicativo; possuem a noção de fatorial de um 
número natural, conhecem suas principais propriedades e já dominem o conceito combi-
natório de Permutações Simples de n elementos (Pn = n!).

Problema 1. Qual o número máximo de jogadas do jogo “O SIM”, quando se utiliza 
um tabuleiro de 5 pontos?

Solução. Cada jogada corresponde a um segmento de reta, unindo dois pontos do 
tabuleiro. Assim, inicialmente, os alunos deverão perceber que determinar o número de 
jogadas é equivalente a determinar o número de segmentos de reta.

Como os alunos já realizaram algumas rodadas do jogo, possivelmente em algumas de-
las chegaram ao final do jogo, marcando todos os possíveis segmentos de reta. Neste caso, 
a resposta será imediata. Caso contrário, tenderão a descrever todos os segmentos de reta 
possíveis e só depois disso contá-los.

Caso nenhum grupo tenha descrito todos os segmentos, o professor pode complemen-
tar o problema 1, solicitando que sejam descritos todos os possíveis segmentos.

A resposta correta neste caso é 10 e os segmentos de reta são dados por: AB, AC, AD, 
AE, BC, BD, BE, CD, CE e DE.

Outra Solução

Para formar o segmento de reta devemos escolher dois elementos (pontos) do tabuleiro. 
A escolha do 1o elemento pode ser feita de 5 modos diferentes e a do 2o elemento de 4 mo-
dos diferentes. Pelo Princípio Multiplicativo, teremos então 5x4 = 20 maneiras diferentes. 
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Agora, as escolhas {A, B} e {B, A} são idênticas, pois determinam o mesmo segmento de 
reta e foram contadas como se fossem diferentes. Da mesma forma, as outras escolhas: {A, 
C} e {C, A}, {A, D} e {D, A} e etc, são idênticas e foram contadas como se fossem diferen-
tes. Em suma, na resposta 20 estamos contando cada escolha uma vez para cada ordem de 
escrever seus elementos. Como em cada escolha os elementos podem ser escritos em P2 = 
2! = 2 ordens, a resposta correta é  ou de uma outra forma: 

Esta forma de apresentar a solução do problema 1 é importante quando da sistemati-
zação do conceito de combinações simples. O aluno percebe o fato pelo qual aparece um 
fatorial no denominador que define o número de combinações simples. O objetivo princi-
pal desse problema é fazer com que os alunos percebam que os pontos A e B determinam 
apenas um segmento de reta, ou seja, AB ou BA representam o mesmo segmento. Este é 
o aspecto chave para a caracterização do conceito combinatório envolvido no problema.

A mudança da ordem dentro da combinação {A, B} não muda o segmento de reta. Va-
mos denotar o número de pontos do tabuleiro por n e o número de pontos na combinação 
por k. Assim, para o problema 1, n = 5, k = 2 e o número máximo de jogadas é dado pelo 
número de combinações simples, isto é, de quantos modos podemos escolher 2 pontos 
distintos no tabuleiro entre 5 pontos distintos dados nesse tabuleiro (C5,2 = 10). O nome 
do conceito matemático não deve ser mencionado aos alunos neste momento, esse será 
sistematizado apenas no final das atividades propostas.

Problema 2. Qual o número máximo de jogadas do jogo “O SIM”, quando se utiliza 
um tabuleiro de 6 pontos?

Solução. São válidas aqui, as mesmas observações feitas para o problema 1. A respos-
ta correta neste caso é 15. Podemos usar o diagrama de árvore para descrever todos os 
segmentos de reta possíveis: AB, AC, AD, AE, AF, BC, BD, BE, BF, CD, CE, CF, DE, 
DF e EF.

Uma conveniente forma de indicar a solução neste caso será: 

Para o problema 2, o número máximo de jogadas (segmentos de reta) é dado pelo núme-
ro de combinações simples, isto é, de quantos modos podemos escolher 2 pontos distintos 
no tabuleiro entre 6 pontos dados nesse tabuleiro (C6,2 = 15). Como já mencionado, esta 
é uma observação apenas para o professor e não deve ser feita aos alunos neste momento.

Problema 3. Quantos triângulos podem ser formados no jogo “O SIM”, consideran-
do-se um tabuleiro de 5 pontos?

Solução. Para a representação de cada triângulo, devemos considerar 3 pontos e três 
segmentos. Deve ser destacado pelo professor que ABC, ACB, BAC, BCA, CAB ou CBA 
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representam o mesmo triângulo, ou seja, a mudança na ordem dos vértices não representa 
um novo triângulo.

Também neste caso, os alunos tenderão a descrever todos os possíveis triângulos 
e depois contá-los. A resposta neste caso é 10. O diagrama de árvore pode ser útil na 
descrição de todos os triângulos possíveis: ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, 
BCE, BDE e CDE.

Como no problema 1, uma conveniente forma de apresentar a solução neste caso será:  

Problema 4. Quantos triângulos podem ser formados no jogo “O SIM”, consideran-
do-se um tabuleiro de 6 pontos?

Solução. De maneira análoga ao problema 3, neste caso podem ser formados 20 triân-
gulos. A descrição de todos os possíveis triângulos já é um pouco mais difícil. É comum 
esquecermos de representar algum ou alguns dos triângulos. Aqui também o diagrama de 
árvore mostra-se bastante útil. Os 20 triângulos são: ABC, ABD, ABE, ABF, ACD, ACE, 
ACF, ADE, ADF, AEF, BCD, BCE, BCF, BDE, BDF, BEF, CDE, CDF, CEF e DEF.

Analogamente aos problemas anteriores é conveniente apresentar a solução do proble-
ma 4 como: 

Os alunos deverão fornecer suas soluções utilizando-se de sua própria linguagem, o 
rigor e o formalismo característicos da Matemática deverão ser exigidos pelo professor 
apenas após a definição formal do conceito de combinações simples.

Observar que no problema 3, o número de triângulos é fornecido pelo número de com-
binações simples, isto é, de quantos modos podemos escolher 3 pontos distintos no tabu-
leiro entre 5 pontos dados nesse tabuleiro (C5,3 = 10) e no problema 4 também pelo número 
de combinações simples, isto é, de quantos modos podemos escolher 3 pontos distintos no 
tabuleiro entre 6 pontos dados nesse tabuleiro (C6,3 = 20).

Problema 5. Qual o número de diagonais de um pentágono?

Solução. Se o tabuleiro possui 5 pontos então o polígono determinado por estes pontos 
será um pentágono.

Assim, o número de diagonais é dado pelo número total de segmentos de reta unindo 
os pontos A, B, C, D e E menos o número de lados do polígono.

Portanto, da solução do problema 1, segue que o número de diagonais de um pentágono 
é dado por 10 – 5 = 5.
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Problema 6. Qual o número de diagonais de um hexágono?

Solução. Da mesma forma que no problema 5 e da solução do problema 2, temos que o 
número de diagonais de um hexágono é dado por 15 – 6 = 9.

Observar que para a solução dos problemas 5 e 6, não utilizamos nenhuma fórmula. O 
número de diagonais destes dois polígonos foi determinado através da solução de proble-
mas envolvendo o jogo “O SIM”.

Após trabalhar com os problemas anteriores, e tomando como base o jogo, o professor 
poderá solicitar aos alunos que completem a tabela 1.

Número de lados do 
polígono.

Número de segmentos 
de reta.

Número de 
triângulos.

Número de 
diagonais.

4         
5 10 10         5

6 15 20         9

7         

         
n         

Tabela 1. Número de diagonais, número de triângulos e número de segmentos de reta 
determinados por um polígono de n lados.

O preenchimento da primeira linha da tabela 2 é trivial e pode ser obtido fazendo-se 
uma simulação do jogo para um tabuleiro com 4 pontos. A partir de um polígono de 7 
lados, os alunos deverão perceber alguma propriedade e/ou regularidade em função do nú-
mero de lados do polígono. Deverão formular conjecturas que poderão ser ou não verda-
deiras. Para n = 7, os alunos poderão ainda simular o jogo e contar os possíveis segmentos 
de reta, número de triângulos e número de diagonais. Para n > 7, a descrição de todos os 
casos possíveis se torna bem mais difícil. Os alunos deverão perceber que em problemas de 
contagem estamos interessados no número de casos possíveis e não na descrição de todos 
os casos. Na maioria dos problemas de Análise Combinatória é praticamente impossível a 
descrição de todos os casos, devemos ter mecanismos para responder qual é o número de 
casos possíveis sem ter que descrevê-los.

Após as atividades com os problemas anteriores ou outros que o professor considerar 
necessários, este certamente terá mais facilidade para sistematizar o conceito combinató-
rio de combinações simples.

Para um tabuleiro com 6 pontos, e observando a solução do problema 2, temos um total 
de 15 segmentos de reta que podem ser obtidos unindo-se dois de seus pontos. Agora,
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obtivemos assim uma expressão para calcular o número de combinações simples, isto é, 
de quantos modos podemos escolher 2 pontos distintos no tabuleiro entre 6 pontos dados 
nesse tabuleiro (C6,2 = 15).

A fórmula obtida acima não vale apenas para n = 6 e k = 2. Ao contrário, é uma relação 
bastante geral e nos fornece um caminho para definir rigorosamente o conceito de com-
binações simples de classe k de n objetos.

Definição. Dado o conjunto A, com n elementos distintos, A = {a1, a2, ... , an}. Cada 
subconjunto com k elementos é chamado uma combinação simples de classe k dos n ob-
jetos a1, a2, ... , an.

Devemos observar que duas combinações simples são idênticas desde que sejam for-
madas pelos mesmos elementos, não importando a ordem em que estejam dispostos.

O número de combinações simples de classe k de n objetos é representado por  
e é dado por:

para  

Após a sistematização do conceito de combinações simples, através da apresentação 
formal de sua definição, o professor poderá mostrar aos alunos que para um polígono de n 
lados, o número de segmentos de reta determinados por dois de seus vértices é dado por:

o número de triângulos determinados por três de seus vértices é dado por:

e o número de diagonais será dado por:
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Neste caso foi possível mostrar que alguns problemas em geometria podem ser resolvi-
dos mediante conceitos da Análise Combinatória.

Ainda, como as três primeiras colunas fornecidas na tabela 1, podem ser obtidas da 
segunda, terceira e quarta coluna do triângulo de Pascal, o professor pode utilizar a relação 
de Stifel para suas formações.

Relação de Stifel: somando dois elementos consecutivos de uma mesma linha, obtemos 
o elemento situado abaixo da última parcela.

Se considerarmos segmentos orientados unindo dois vértices de um polígono, teremos 
o conceito combinatório de Arranjos Simples. Neste caso, os vértices A e B determinam 
dois segmentos orientados diferentes e não apenas um como no jogo “O SIM”. Neste caso, 
a mudança da ordem dentro do agrupamento, produz segmentos orientados diferentes.

Acreditamos não ser conveniente dividir os problemas de combinatória em aplicações 
de combinações, permutações e arranjos. Dessa forma, para cada problema novo, o aluno 
tenderá a encaixá-lo em uma dessas categorias, usando a fórmula correspondente. Caso o 
resultado não deu certo com uma fórmula, então usará as outras fórmulas para tentar obter 
a resposta ao problema.

O conceito de arranjos simples tende a desaparecer dos textos didáticos modernos de 
combinatória.

As duas primeiras “ferramentas” de contagem são a combinação (que 

corresponde à atitude intuitiva de escolher) e a permutação (que cor-

responde à noção intuitiva de misturar). Desse modo, o arranjo nada 

mais é que uma combinação seguida de uma permutação. Por isso, 

não deve ter o mesmo “status” que as duas ferramentas fundamentais 

(LIMA, 2001, p. 298).

Fatores Positivos e Negativos Apresentados Pelas 
Professoras
No período noturno, o pouco tempo dificulta a aplicação do conteúdo. As turmas do 

período noturno têm uma aula a menos por semana se comparada com as turmas do diur-
no, e cada aula do diurno possui 5 minutos a mais do que aquelas do noturno. As profes-
soras mencionaram também muitos problemas com as deficiências dos alunos percebidas 
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em todo o Ensino Fundamental. É citado, até mesmo, pelo Estado, que o aluno aprende 
com maior eficiência da primeira à quarta série do Ensino Fundamental, e posteriormente 
nos níveis cursados, a pré-adolescência e a adolescência interferem no aprendizado. Nesse 
momento de transformação, os alunos ficam vulneráveis à assuntos e atitudes não perti-
nentes à sala de aula, tais como: maquiagem, ouvir músicas, tirar fotos, etc.

Grande parte dos alunos não tem perspectiva para o futuro, nem pensam em prestar 
vestibulares e a prova do Enem. Para eles, o objetivo é apenas sair da escola com o di-
ploma do ensino médio completo. O problema não está apenas na matemática, mas no 
ensino em si. Por exemplo, na oitava série o desempenho na área de matemática supera 
o da língua portuguesa.

No caderno da Secretaria de Educação os conteúdos de Análise Combinatória e Pro-
babilidade são desenvolvidos simultaneamente. Para as duas professoras essa forma de 
apresentar o conteúdo não foi boa para os alunos. Consideraram algumas questões do 
caderno difíceis mesmo para o professor. O caderno não apresenta uma sequência do mais 
fácil para o mais difícil, idéias novas são misturadas, isso dificultou muito a aprendizagem 
dos alunos. Na primeira atividade aparece o conceito de probabilidade e um jogo que as 
professoras não entendem.

O material do governo é bom, entretanto os alunos não têm base para usá-lo. Deveria-se 
usar o livro didático e como apóio o Caderno da Secretaria de Educação (Professora B).

No nosso entendimento, consideramos o material da Secretaria de Educação de boa 
qualidade, entretanto faltou tempo e um treinamento para que o material pudesse ser 
utilizado com algum proveito. O material foi “jogado” nas mãos dos professores, e mui-
tos não possuem condições de explorá-lo adequadamente. Deveria ser oferecido um 
treinamento para todos os professores, e em todas as áreas. Não se consegue uma me-
lhoria do ensino sem investimento nos professores, que são os arquitetos do projeto 
pedagógico da escola.

As professoras mencionaram que ficaram muito presas ao “caderninho” trabalharam 
pouco com a metodologia de Resolução de Problemas, e consideram que isto pode ter 
prejudicado o rendimento da turma nos conteúdos de Análise Combinatória.

Em função da ocorrência da gripe suína, e mudança no calendário escolar, considera-
mos o ano de 2009 atípico. Apesar dos problemas anteriormente pontuados, como cansa-
ço das professoras, falta de dias disponíveis para os encontros, principalmente no primeiro 
semestre, e obrigatoriedade do uso do “caderninho”, acreditamos que o saldo do desenvol-
vimento deste projeto ainda foi positivo.
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 Apresentamos a seguir alguns depoimentos das professoras que corroboram com essa 
asserção.

Depoimentos da Professora A.

Desde aquela proposta, àquela verde (Proposta Curricular do Estado de 

São Paulo de 1986), já se falava em jogos, em resolução de problemas. 

Só que só falava, então ficava uma coisa vaga [...] eu comecei quando 

essa proposta foi lançada. A gente não conhecia, não dominava [...]. E 

não é fácil a gente trabalhar a resolução de problemas, não é fácil a gente 

trabalhar jogos, porque também não adianta você trabalhar uma coisa 

assim sem sentido, ou fazer um jogo fazer por fazer.

Eu acredito que o raciocínio é o que a matemática desenvolve muito. O 

aluno desde cedo trabalha, ele ta envolvido com a matemática. Você per-

cebe que tudo na vida, vai fazer qualquer jogo, qualquer competição ele 

bola uma estratégia, ele enxerga um caminho e está na frente dos outros. 

Até mesmo na produção de textos. Ele vai fazer um trabalho, sempre está 

buscando uma forma melhor, sempre uma etapa melhor.

Os exercícios do ‘livrinho’ eu achei muito puxado. De repente, você es-

tava falando de um assunto e já aparecia outra coisa no meio e eles (os 

alunos) não conseguiam discernir as coisas. Eu achei que o ano passado 

que a gente trabalhou separado certinho, naquela linha lá que você ia 

aprofundando, eu acho que surtiu mais efeito.

Quando a gente domina melhor o conteúdo fica mais fácil de buscar 

formas diferentes. Eu não tinha no ano passado [...] muito domínio do 

conteúdo. Eu não tenho também, porque você lembra que eu passei um 

probleminha, você comentou uma vírgula aqui, um ‘negocinho’ ali já 

muda completamente o sentido. Então é um conteúdo difícil.

Acho também que foi uma questão do tempo, acho que foi pouco tempo, 

pouco trabalho, [...]. Assim, de repente, você muda coloca a probabilida-

de no meio então eu acho que confundiu um pouquinho.
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O aluno, também acho que ele cansou. Ele percebeu que estava todo 

mundo cansado. [...]. A gente teve que vir aos sábados, sábado à noi-

te trabalhar e no domingo você está preparando alguma coisa pra você 

fazer. Então, a gente viveu [...] praticamente de agosto a novembro em 

função da escola.

[...] dá uma segurança maior pra gente, uma forma diferente de estar 

trabalhando uma visão diferente [...]. A visão até que a gente já tinha 

um pouco, mas a gente não tinha um instrumento. Então dá uma condi-

ção da gente estar usando o instrumento e estar pensando em criar uma 

maneira diferente. Só que eu acho que o que complicou foi essa imposição 

do ‘caderninho’. Eu acho que se só tivesse ficado o projeto em si como a 

gente trabalhou no outro ano, tinha sido mais proveitoso.

Depoimentos da Professora B:

Este projeto me ajudou a ter uma visão melhor de cada aluno, de cada 

problema que ele apresenta em sala de aula, então, a gente consegue iden-

tificar mais facilmente, porque parece que a gente está dominando mais. 

[...] isso vai da prática você está ali, você está na ativa há quantos anos, 

mas fazemos de um modo diferente e, agora, a gente faz de acordo com o 

que nós vimos de uma maneira que eles gostam mais.

Sim, é preciso muito mudar, [...]. Eu acho que todo mundo mudou. 

Acho que tudo isso vem para colaborar com a gente, fortificar, engran-

decer, porque, na realidade, um conteúdo se você muda a maneira ele 

fica rico [...] ele ganha a riqueza da própria matéria e mais atenção 

dos alunos.

Eu acho que eles deveriam colocar este material novo, mas com orien-

tação, não, por exemplo, “eu vou lá para aprender aquela atividade”, 

não, não isso, mas de que maneira que eu vou utilizar isso para que 

fique, ainda mais fácil, para mim e para o meu aluno também. Faltou 
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desde o começo do lançamento desse material esta orientação porque 

nós não tivemos nenhuma orientação até hoje. Como trabalhar, como 

fazer, a única orientação era cumprir, não pule nenhuma atividade e 

ponto final.

Hoje até que consigo identificar o que é arranjo e o que é combinação 

mas, quando eu comecei a lecionar eu praticamente me “embrulhava” e 

eu via que não era só eu, minhas amigas também não conseguiam.

Eu tenho mais domínio hoje, eu consigo levar, passar, eu acho que eu es-

tou sabendo bastante do que é para eu passar agora, eu sei que tem muito 

que tenho que aprender, principalmente arranjo com elementos repetidos 

que ainda ficou ... .

Quando eles (os alunos) percebem que é uma coisa lúdica, que eles 

gostam mesmo de jogo, eles aproveitam melhor, eles se interessam um 

pouco mais.

Agora eu já tenho mais experiência então, eu já bato mais “O arranjo 

precisa de uma ordem para acontecer, então, se no problema você está 

lendo e precisa de uma ordem para acontecer, é arranjo, atenção! Se você 

lê o problema e não está exigindo uma ordem, é combinação”.

Gostaria de agradecer pela oportunidade de vocês estarem vindo aqui, 

[...] a gente sempre está aberta, pelo menos eu estou aberta a qualquer 

momento que tenha um curso, porque eu sempre gostei de aprender coisas 

novas. A gente corre atrás, a gente vai, e agradece vocês por estarem vindo 

aqui. [...] E este ano foi mais difícil ainda por conta das aulas de sábado 

por causa da gripe suína.

Considerações Finais
Com base no trabalho com as situações-problema o professor pode sistematizar com 

mais facilidade o conceito de Combinação Simples. No ensino tradicional o professor 
“joga” a fórmula e depois resolve exercícios de aplicação daquela forma. Os alunos não 
compreendem de onde apareceu aquele quociente de fatoriais, acabam mistificando a ma-
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temática como ciência para poucos e privilegiados cérebros. O que obviamente não é 
verdade, a matemática pode e deve ser aprendida e compreendida por todos. Uma contri-
buição neste sentido pode ser oferecida pelos professores mudando e aperfeiçoando suas 
técnicas pedagógicas.

Nesta metodologia de ensino-aprendizagem de Matemática através da resolução de 
problemas, os alunos tornam-se ativos na construção de seus próprios conhecimentos, o 
que buscamos é o desenvolvimento do raciocínio dedutivo do aluno e não a memorização 
de fórmulas. A memorização pode ser temporária, mas o desenvolvimento do raciocínio e 
a apreensão do conhecimento é para toda a vida.

Os problemas devem despertar algum interesse no aluno e sua solução conduzir ao 
conhecimento matemático pretendido. Desse modo, temos neste trabalho, utilizado o jogo 
como uma forma de motivação para os alunos.

Os problemas aqui considerados são os mesmos que aparecem na maioria dos livros in-
trodutórios sobre Análise Combinatória. Entretanto, revestimos tais problemas para uma 
situação de jogo, que poderá motivar mais os alunos na busca de suas soluções. Com efeito, 
a solução do problema, com a orientação do professor deverá levar o aluno à construção do 
conhecimento matemático, usamos o problema para ensinar matemática, o que é diferente 
de se ensinar matemática para resolver problemas.

A principal dificuldade no estudo introdutório de Análise Combinatória é fazer com 
que os alunos percebam a diferença entre os conceitos de arranjos e combinações. Dessa 
forma, o jogo “O SIM” e os problemas aqui considerados podem ajudar nesta empreitada 
para se obter um ensino-aprendizagem que contemple uma apreensão efetiva do conhe-
cimento matemático.

Acreditamos que a principal contribuição deste trabalho está relacionada a elaboração 
de situações-problema envolvendo o jogo “O SIM”, que podem contribuir para a constru-
ção, pelos próprios alunos, do conceito de Combinações Simples.
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Resumo: O presente estudo tem como tema central a busca de renovação 
dos programas de ensino de Matemática e suas implicações para 
a formação de educadores. Tem por objetivo central a análise das 
heurísticas desenvolvidas por alunos e professores nas aulas de Ma-
temática e as consequências para a organização do currículo. Vale-
-se da análise documental e de depoimentos de professores para 
fundamentação da discussão e das conclusões. Situa-se no contexto 
teórico-metodológico da pesquisa colaborativa e da teoria históri-
co-cultural. Os resultados da pesquisa permitem considerar que a 
atividade matemática constitui a centralidade da discussão sobre a 
aprendizagem matemática, o que traz conseqüências para a orga-
nização dos programas de ensino. Trata-se de pensar numa gênese 
escolar que motive os educandos à reconstrução de idéias e de pensar 
um processo de produção na sala de aula que considere as condições 
da escola, distintas das condições que regem a produção de sabe-
res da ciência matemática. O que impõe pensar a formação de um 
professor epistemologicamente curioso. (Apoio: Núcleo de Ensino/
PROGRAD/UNESP).

Palavras-chave: Educação matemática; formação de educadores; metodologia; ora-
lidade e escrita.
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Introdução
O presente estudo resulta de ações voltadas para a articulação entre ensino, pesquisa 

e extensão desenvolvidas no contexto de dois projetos do Núcleo de Ensino de Marília: 
“A perspectiva metodológica da resolução de problemas” e “Educação de jovens e adultos: 
teoria e prática”. Ambos os projetos foram desenvolvidos no contexto do ensino funda-
mental. Embora situados no âmbito de faixas etárias muito díspares, ambos têm, dentre 
outras, a mesma preocupação: o processo de formação de conceitos matemáticos e as rela-
ções entre oralidade e escrita em seu movimento constitutivo.

São comuns os relatos de educadores sobre situações de aula nas quais os educandos 
revelam habilidade no cálculo mental, verbalizam o raciocínio desenvolvido para resolver 
um dado problema, mas revelam dificuldade para registrar formalmente as ações mentais 
desenvolvidas. No caso dos educandos adultos, sabemos das limitações que têm para expli-
citar conhecimentos que desenvolvem implicitamente. E das dificuldades dos professores 
para consecução da transposição didática, isto é, os professores percebem essa distância 
entre o mental, o oral e o escrito, mas não conseguem, na prática, transformar a Matemá-
tica para ensiná-la. No caso das crianças, desde muito cedo influenciadas pela Matemá-
tica escolarizada e com alguma dificuldade para expressarem as suas incompreensões, o 
diálogo educador-educando fica muito restrito. Isso praticamente inviabiliza o necessário 
processo de negociação de sentidos e significados de aprendizagem. 

Essa transposição é complexa e o assunto extrapola os limites de um artigo; no entanto, 
é nosso propósito apenas analisar algumas heurísticas expostas em situações de aula desses 
projetos nos quais atuamos ora como coordenador, ora como colaborador e em reuniões de 
orientação pedagógica de bolsistas e professores em processo de formação inicial ou contí-
nua. Em nossa compreensão, a análise percuciente dessas heurísticas é fundamental para o 
rompimento com algumas práticas contumazes na educação matemática que não contri-
buem para o desenvolvimento nos educandos da capacidade de relacionar adequadamente 
informações, conhecimentos e habilidades para a resolução de situações-problema.

Por certo, as dificuldades com a aprendizagem da Matemática constituem uma síntese 
de múltiplas determinações. Dentre elas, as diferenças entre o saber matemático vivencia-
do cotidianamente e a matemática escolarizada, indefinições relativas ao projeto político-
-pedagógico da escola, concepções espontâneas negativas com relação à Matemática e 
obstáculos de natureza didática ou epistemológica podem conduzir os alunos a um con-
texto de conhecimento matemático formalizado, distante dos modos de pensar e agir até 
então desenvolvidos quando necessitavam de quantificação de dados da realidade imedia-
ta, criando dificuldades de assimilação dos conceitos. 
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Sob o nosso ponto de vista, isso impõe a formação de um professor epistemologica-
mente curioso, isto é, capaz de constatar, interpretar e considerar as heurísticas desenvol-
vidas pelos alunos e que busque nas teorias de conhecimento as explicações plausíveis para 
uma ação didático-pedagógica consequente.

Pressupostos Teóricos e Metodológicos da Pesquisa
Partimos da hipótese de que a reflexão sistemática dos educadores sobre as manifesta-

ções orais da ação mental desenvolvida para a resolução de problemas exerce papel fun-
damental para a representação matemática na sua expressão escrita. Daí, a importância de 
uma ação didático-pedagógica voltada para o saneamento das dificuldades na compre-
ensão do enunciado, incentivando a busca individual de estratégias de solução em geral 
desenvolvidas a partir da interação e da troca de idéias entre os sujeitos de aprendizagem 
acerca dos resultados obtidos. Isso, no limite, pode contribuir para viabilizar a permanên-
cia dos educandos, minimizando a predominância de baixos índices de aproveitamento 
nessa disciplina. 

Em nossa concepção, uma proposta como a dos Núcleos de Ensino da UNESP deve 
pressupor ação colaborativa com perspectiva de intervenção na realidade pesquisada. Mais 
do que co-operar, cabe co-laborar, isto é, o levantamento dos problemas e os encaminha-
mentos para a busca de soluções dos problemas que afligem a comunidade pesquisada 
devem ser decididos conjuntamente pelos pesquisadores e os professores em processo de 
formação inicial ou continuada. 

Os estudos realizados no início do projeto geraram inquietações em relação à metodo-
logia adequada para o desenvolvimento e formação dos conceitos básicos de matemática 
no ensino fundamental, diante da atuação de educadores na sala de aula e dos níveis de 
apropriação exigidos pelo sistema de ensino.

No entanto, desde logo o coletivo de trabalho entendeu que a pesquisa-ação seria ideal 
para sua realização, pois

[…] é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes represen-

tativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo 

ou participativo. (THIOLLENT, 2008, p. 16).
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Na perspectiva do trabalho que seria desenvolvido, as orientações desse tipo de pesqui-
sa, no tocante à concepção dos sujeitos, organização e participação contemplou ampla-
mente o desejado uma vez que para atuar colaborativamente junto a um determinado gru-
po, é necessário respeito pelas individualidades, comprometimento e envolvimento como 
o conjunto de interesses e objetivos, isto é, todos estão em processo de desenvolvimento, 
aprendizagem e/ou aperfeiçoamento.

Nesse sentido, a pesquisa-ação “é um processo investigativo de intervenção em que ca-
minham juntas a prática investigativa, a prática reflexiva e a prática educativa” (FIOREN-
TINI, 2004, p. 69), que serve para direcionar e pontuar a atuação no cotidiano escolar bem 
como nas reflexões decorrentes da intervenção.

 É nosso pressuposto que as dificuldades com o ensino e com a aprendizagem da Ma-
temática estão relacionadas com a exploração inadequada e, por vezes, inconsciente, do 
modelo formal euclidiano que, de forma incoerente, é tomado como modelo de ensino. 
O ensino de Matemática torna-se hermético, fechado em si mesmo. Predomina no en-
sino dessa disciplina o modo de pensar dos matemáticos. Perdem-se as possibilidades de 
analisar os textos dos alunos, o discurso, as histórias orais, enfim, as heurísticas que desen-
volvem para aprender e que poderiam fundamentar o processo de elaboração matemática 
pelos educandos.

Ressalte-se que o problema não se situa exclusivamente no formalismo, fundamental 
para consolidação da Matemática como ciência pela possibilidade de construção de uma 
sólida metodologia científica que se funda nos postulados, axiomas e teoremas, mas no uso 
indevido do modelo como proposta metodológica de ensino. 

É importante a conscientização do educador com relação aos objetivos educacionais 
propostos para se utilizar a linguagem matemática com a finalidade de atingir os obje-
tivos propostos. Ou seja, a Matemática desempenha papel fundamental no suporte aos 
processos de leitura e de escrita, isto é, trata-se de uma componente do amplo processo 
de letramento.

Entende-se que a formação do ser humano é decorrente das interações sociais e, à me-
dida que se apropria do conhecimento, modifica seu contexto sócio-histórico e cultural na 
mesma medida em que é modificado por esse contexto.

Lorenzato considera que o aluno adentra a escola com uma gama relativamente ampla 
de conhecimento decorrente de seu contexto social que deve ser explorado e sugere que se 
inicie o desenvolvimento de conceitos básicos “por onde as crianças estão e não por onde 
gostaríamos que elas estivessem” (LORENZATO, 2005, p. 24), fazendo-se, assim, uma 
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exploração dos conhecimentos já construídos pelos educandos e relacionando-os aos con-
ceitos e noções de espaço, número e medidas, para nortear o plano de ensino.

A exploração dessa linguagem, que os educandos trazem para a sala de aula, integra a 
base para a formação do conceito, pois eles já sabem o significado e necessitam da exem-
plificação para encaminhamento dos conceitos matemáticos básicos, estabelecendo e co-
ordenando relações entre eles. Em síntese, dar um sentido para a aprendizagem.

A educação básica possui um rico acervo de recursos para o desenvolvimento desse tra-
balho exploratório e empírico. Porém, para isso, é necessário disponibilidade do educador 
tanto para a preparação quanto para a realização das atividades em sala de aula, abrindo 
espaço para o diálogo, discussões e registros conceituais.

Esse processo dialógico de aprendizagem requer, segundo Nacarato, Mengali & Pas-
sos, um “[...] ambiente de dar voz e ouvido aos alunos, analisar o que eles têm a dizer e 
estabelecer uma comunicação pautada no respeito e no (com)partilhamento de idéias e 
saberes” (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2009, p. 42), propiciando uma melhor 
apropriação do conhecimento pelos educandos.

A Relação Entre o Oral e o Escrito na 
Aprendizagem Matemática da Eja
Sob o nosso ponto de vista, a Matemática é uma linguagem que constitui um produto 

cultural e social no qual as produções são resultantes de representações e concepções da 
sociedade da qual emergem e que resultam da interação entre sujeitos que se reconhecem 
como membros de uma dada comunidade. Daí, é a atividade matemática enquanto uma 
atividade de produção que nos interessa pensar como tema da sala de aula, o que ainda 
não é consenso na educação matemática, posto que ainda se nota nas salas de aula e em 
textos didáticos a preocupação em comunicar alguns resultados sob a forma de discurso 
isolado ou de comunicação de técnicas isoladas. Nesse caso, desconsidera-se a necessida-
de de pensar numa gênese escolar que conduza os educandos a uma ação de reconstrução 
de idéias matemáticas. 

Bakhtin (1986, p. 92) considera que o locutor serve-se da língua para as suas necessi-
dades enunciativas concretas, ou seja, para o locutor a construção da língua está orientada 
no sentido da enunciação da fala, vale dizer, necessitamos da língua para o exercício da lin-
guagem e da linguagem, para a existência da interação social. Na base desse pensamento, o 
dialogismo é o princípio constitutivo da linguagem, isto é, interagindo através da lingua-
gem os sujeitos organizam e sistematizam seus conhecimentos de modo que toda ativida-
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de cognoscitiva ao atingir a sua maturidade se expressa por meio da linguagem (escrita ou 
falada). Vale dizer, a atividade de conhecer também é determinada pelo mundo exterior.

A teoria histórico-cultural já estabeleceu que para o pensamento de Marx o signo 
mediatiza não apenas o pensamento, mas o próprio processo social humano.  Ele inclui, 
dentre os signos, a linguagem, os sistemas de contagem, os esquemas, diagramas, mapas, 
desenhos, os sistemas simbólicos algébricos, as técnicas mnemônicas e todo tipo de signos 
convencionais. A idéia básica de seu pensamento é a de que, ao empregá-los, o homem 
modifica as suas próprias funções psíquicas superiores.

Partimos, então, do pressuposto de que a atividade da qual o pensamento emerge é 
sempre heterogênea, o que implica que o pensamento é sempre heterogêneo, indepen-
dentemente da cultura ou da época, fato há muito tempo reconhecido nas ditas ciências 
da cultura, mas cuja presença é relativamente tímida nas salas de aula. Considerar que 
uma atividade envolve, engendra ou determina um tipo específico de pensamento sig-
nifica adotar uma abordagem desenvolvimental e investigar o potencial mediacional da 
linguagem oral ou escrita, como instrumento, ou seja, explicitar o modo como os sistemas 
simbólicos ao serem apropriados interagem com os sistemas já desenvolvidos e quais são 
os papéis desempenhados.   

Estabelecendo a distinção entre conceitos espontâneos (desenvolvidos por contatos 
com fatos e situações da sua ação cotidiana, dos quais o sujeito não tem, por vezes, consci-
ência) e os conceitos científicos (sistematizados e transmitidos intencionalmente, em geral, 
na situação escolar), as investigações de Vygotsky e colaboradores atribuem papel decisivo 
para a ação do professor, ou do parceiro mais experiente, considerando que a aprendiza-
gem mediante demonstrações pressupõe reconstituição de um modelo dado socialmente, 
não por imitação pura e simples, mas por uma ação que supõe uma experimentação cons-
trutiva, impondo transformações ao modelo, em processo que resulta na internalização de 
sua compreensão. É essa experimentação, no sentido de estabelecer e coordenar ações, o 
objeto deste estudo e esclareceremos que foram feitas adequações para a norma culta no 
discurso dos sujeitos, mantidos o conteúdo e o sentido das falas.

Refletindo Sobre Alguns Episódios de 
Numeramento
Parece consenso que o espaço social da sala de aula deve configurar-se como condição 

fundamental para a produção de conhecimento. Com base nesse pressuposto, orientamos 
os bolsistas, educadores em processo de formação inicial, a perseguir essa meta. 
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Numa das aulas de EJA, a situação-problema proposta para os educandos em processo 
de escolarização inicial era: “De quantas maneiras diferentes é possível formar R$ 15,00 
usando notas de R$ 10,00; R$ 5,00; R$ 2,00 e R$ 1,00”?

De pronto, NAI sugere “uma nota de 10 e uma nota de 5”. ELI, na seqüência, indaga 
se podem repetir notas e propõe “três notas de 5”. JOA levanta o braço e diz que sabe um 
monte: “15 notas de 1”; “duas notas de 5 e cinco notas de 1”; “cinco notas de 2 e cinco notas de 1 
real”; etc. Aparecem várias outras soluções, algumas repetidas.

SAT, educadora da turma, intervém, indagando se eles já tinham resolvido o problema, 
se tinham a certeza de que não faltava nada e se não haveria uma forma organizada de 
resolver a questão, que não permitisse o esquecimento de algumas soluções. São emitidas 
algumas indicações, quase todas no sentido de “tentativa e erro” até que MAR propõe que 
comecem registrando as soluções com as notas maiores. SAT questiona: “Por que começar 
pelas notas maiores?” MAR resmunga que é “Porque fica mais fácil”. 

SAT desenha na lousa uma tabela de dupla entrada e indica aos alunos que em cada 
quadrícula devem indicar o número de notas correspondente:

R$ 10,00 R$ 5,00 R$ 2,00 R$ 1,00
 1 1 _ _
1 _ 2 1
1 _ 1 3
1 _ _ 5
_ 2 2 1
_ 2 1 3
_ 2 _ 5
_ 1 5 _
_ 1 4 2
_ 1 3 4
_ 1 2 6
_ 1 1 8
_ 1 _ 10
_ _ 7 1
_ _ 6 3
_ _ 5 5
_ _ 4 7
_ _ 3 9
_ _ 2 11
_ _ 1 13
_ _ _ 15



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

1344
C

ap
.7 • E

d
ucação

 M
atem

ática

Além da rica discussão sobre a forma de resolver o problema e da análise percuciente 
sobre o significado do número, que vai muito além da inclusão sucessiva de uma unidade, 
SAT pode explorar diversas sentenças matemáticas que, por vezes, mostram-se sem senti-
do para os alunos tais como as famigeradas expressões numéricas. Por exemplo, 2 X 5 + 2 
X 2 + 1 agora significam “duas notas de 5, mais duas notas de 2 e mais um nota de 1 real”, no 
dizer de NAI. E fica claro porque as multiplicações devem ser efetuadas antes das adições 
ou subtrações.

Em outro episódio, ANT, cinquenta e quatro anos de idade, e que ingressou na EJA 
apenas “desenhando” o nome enfatiza sempre que apesar disso nunca é ludibriado. Segun-
do ele, faz tudo o que as demais pessoas de seu convívio praticam. Muito lúcido, revela 
perspicácia no trato com as pessoas e uma sabedoria acerca da vida que custa acreditar que 
se trata de um iletrado, na prática. Pedreiro de ofício, lida bem com cálculos elementares, 
com as medidas, com o espaço e formas geométricas, na forma oral. Segundo ele, “faz tudo 
de cabeça”, isto é, desenvolveu na sua prática cotidiana uma fantástica capacidade de cálculo 
mental. Em geral, o registro e análise de situações de aula nas quais se envolve se revelam 
muito interessantes, como a sua proposta verbal de solução para calcular 14% de reajuste 
suposto no preço do transporte coletivo em Marília, de R$ 2,10 à época. Ao responder 
rapidamente que seriam R$ 0,29, explicou com muita segurança o que fizera para chegar 
ao resultado:

“Se fossem dez por cento dariam vinte e um centavos porque preciso de 

vinte moedas de dez centavos para formar dois reais e de dez moedas de 

um centavo para formar dez centavos. Então, um por cento é pouca coisa 

além de dois centavos e quatro por cento dá mais ou menos oito centavos. 

No total, são vinte e nove centavos”. 

Provoco-o, dizendo que ficara muito clara a conclusão pelos nove centavos, mas que 
não entendera os vinte centavos, e indago, então, sobre como concluiu acerca deles e por-
que a analogia com as vinte moedas. Foi impressionante a segurança da sua argumentação:

“Muito fácil: formei dez grupinhos de duas moedas de dez centavos e já 

sei que cada grupinho são dez por cento. Se tivesse moedas de vinte cen-

tavos era mais fácil”.

Questiono, então, sobre o uso social desse conhecimento, isto é, se em situações da vida 
prática usava essa estratégia de cálculo com percentuais. Ele responde, de pronto:
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“É a Matemática que mais uso. Sabe, professor, existe uma prática de 

calcular a quantidade de revestimento a ser usada num serviço e depois 

temos que colocar sempre os dez por cento em cima”.

Por que tem colocar os dez por cento, eu indago.

“Porque tem as quebras, os recortes, algumas peças com defeito”. 

Solicito que ANT resolva o problema na forma escrita. Ele pensa um pouco, coça a 
cabeça e fala: 

“Essa Matemática nem sempre dá muito certo para mim”.

Incentivo-o a resolver o problema e mostrar onde “não dá certo”. Ele afirma que a pro-
fessora ensinara que para calcular um percentual sobre determinada quantidade bastava 
multiplicar esses fatores entre si e eliminar duas casas decimais. Segundo ele, quase sem-
pre se atrapalhava e não entendia porque tinha que “cortar” as duas casas decimais. Com 
alguma dificuldade, depois de apagar várias vezes, chega ao resultado 2940. Pergunto a ele 
se não falta algo: 

“Xii, esqueci de cortar as duas casas”. 

Mas, no resultado são 29 centavos, reais ou o quê, eu questiono.

“Pois é, eu sempre me confundo. Sei que são 29 centavos porque já fiz de 

cabeça. Ah, esqueci de contar duas casas e por a vírgula, depois”.

Observe-se que no final dessa situação a Matemática escolarizada constitui-se em ver-
dadeiro ritual. Esquecido um detalhe, o resultado não confere. Infelizmente, episódios 
como esses não são raros nas aulas de Matemática de ensino regular ou de EJA. E eviden-
ciam consequências para a organização do trabalho pedagógico. Num sentido, a oralidade 
permite expressar e interpretar o que se vê, ouve ou se lê de forma aproximada ou precisa. 
Noutro, os elos de raciocínio matemático apóiam-se na língua materna, na sua organiza-
ção sintática e em seu poder dedutivo.

O estabelecimento de uma relação dialógica na sala de aula de ensino fundamental 
deve partir do pressuposto de que não basta a reprodução mecânica dos procedimentos 
escolares e nem a paciência para explicar novamente se usarmos os mesmos recursos di-
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dáticos e argumentos científicos. É fundamental que os educandos sejam envolvidos num 
processo de ressignificação dos conceitos, estabelecendo ligações entre o sentido e o signi-
ficado dos conceitos matemáticos, tenham domínio sobre eles e que possam relacioná-los 
com aqueles que juntamente com seus colegas utilizam nas atividades não escolares.

Fazer Matemática numa classe de ensino fundamental impõe pensar em como conce-
ber um cenário no qual os traços essenciais do trabalho na disciplina sejam respeitados, 
levando-se em conta os conhecimentos dos alunos. Isto implica que um processo de pro-
dução do conhecimento matemático se desenvolve com os conhecimentos e instrumentos 
de que se dispõe, ou seja, há que se considerar a noção de provisoriedade da concepção de 
conhecimento que sustentamos.

Note-se que ao fazer dez agrupamentos de vinte centavos e depois estender esse racio-
cínio para dez grupos de um centavo ANT constrói um processo de redução à unidade 
para depois tentar uma generalização que resolva o problema em definitivo.  Assim, as 
heurísticas desenvolvidas por ANT podem ser exploradas usando-se as noções de singular 
e plural:

1% = 2,10 : 100 = 0,021 e 14% = 14 X 0,021 = 0,294 ou seja, R$ 0,29.

Seria uma boa oportunidade para explicitar o significado das casas decimais após a 
vírgula e o fato de que no singular (um) a ordem dos milésimos pode não fazer diferença, 
mas que numa situação de plural (muitos) o cálculo percentual pode implicar na desconsi-
deração de que dez milésimos no sistema monetário correspondem a um centavo e alterar 
o resultado. Isso é comum, por exemplo, na aferição do preço dos combustíveis nos postos, 
o que permitiria uma discussão política muito interessante acerca da justiça dessa terceira 
casa decimal, levando-se em conta que o sistema monetário funciona com reais (inteiros) 
e centavos (centésimos). 

A partir das heurísticas desenvolvidas por ANT seria possível explorar também a se-
guinte situação relacionada com a noção de percentual em sua representação fracionária:

14% = 14/100 e 14/100 X 2,10 = 29,40/100 = 0,294 = R$ 0,29. 

Outra situação a ser explorada seria o arredondamento, destacando-se que tanto neste 
caso como no anterior a confusão com o corte de casas não se coloca e seria possível traba-
lhar ainda a idéia de que: 14% = 14/100 = 0,14 e 0,14 X 2,10 = 0,2940 = R$ 0,29. 

A situação didática analisada aponta para o fato de que a experiência cotidiana do 
educando enriquece os fatos matemáticos de significado. Nesse sentido, a oralidade e a 
dialogia exercem o papel importante de facilitar a compreensão dessas heurísticas por 
parte do educador, sendo que o próprio significado do problema encaminha o desenvolvi-
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mento de uma estratégia informal, próxima à concepção que o educando tem da situação-
-problema, mas que respeita as propriedades básicas do modelo matemático em questão. 
A abordagem constante de situações dialogadas dessa natureza poderia eventualmente 
levar à generalização de um procedimento, fazendo da lógica da técnica operatória algo 
mais transparente para o educando. 

JON é outro educando da EJA que lida bem com os fatos matemáticos enquanto cálcu-
lo mental, mas que tem dificuldade para lidar com a representação formal. Ao se inscrever 
no projeto alegou que há muito tempo atrás estudara até a sétima série, que gostava muito 
de Matemática, mas as dificuldades de aprendizagem começaram quando o professor in-
troduziu o tal do “x”. Por óbvio, ele se referia à introdução do cálculo algébrico. Explica-
mos a ele que o programa abordaria esses conceitos matemáticos e que com abnegação ele 
superaria esse entrave.

Ao acompanhar a sua tentativa de resolver um problema sobre esse conteúdo, verifica-
mos como era perspicaz e perseverante na busca de soluções. O problema era o seguinte:

“Um garoto vende cachorro-quente a R$ 3,00 a unidade e bauru a R$ 

4,00 a unidade. Certo dia ele vendeu um total de 12 lanches e arrecadou 

R$ 41,00. Quantos lanches de cada tipo ele vendeu?”

A solução que ele desenvolve é diferente, mas lógica:

“Como são 12 lanches, imagino que todos são cachorros-quentes, a 3 

reais dão 36. Os 5 reais que sobram eu sei que tenho que por um real a 

mais em cada bauru. São 7 cachorros-quentes e 5 baurus”.  

Na prática, o que ele verbaliza poderia ser traduzido, na forma aritmética, como segue: 
12 X 3 = 36; para 41, faltam 5; então, são 7 cachorros-quentes (7 X 3 = 21) e 5 baurus (5 
X 4 = 20), isto é, uma heurística decorrente de 41: 12 = 3 (resto 5). 

Note-se que se valendo de argumentos meramente aritméticos, esse problema poderia 
ser trabalhado inclusive com as crianças das séries iniciais do ensino fundamental. Como a 
escola, em geral lida com essas idéias? De uma forma que desconsidera o modo de pensar 
dos alunos. Introduzindo noções de cálculo literal (algébrico), a partir da 6ª série do ensino 
fundamental, essa forma de pensar se torna uma verdadeira camisa de força:

X + Y = 12                -3X - 3Y = -36

3X + 4Y = 41             3X + 4Y = 41,    então, conclui-se que Y = 5 e X = 7.
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Registre-se inicialmente que o modelo algébrico amplia a estrutura cognitiva dos 
educandos e tende à generalização. Então, o problema não é o modelo em si, mas a 
desconsideração do que o aluno já sabe e a inexistência de ligações entre o conheci-
mento anterior e o conhecimento novo. Trata-se de considerar que geralmente o co-
nhecimento anterior tem alcance limitado e que os “erros” têm papel a desempenhar 
na constituição do conhecimento novo. Essa maneira específica de conhecer, esse “co-
nhecimento anterior” quase sempre bem-sucedido em determinado domínio de ações, 
mas em outros, não, é a fonte dos erros que possibilitam a manifestação dos obstáculos. 
Brousseau (2008) avança na compreensão do conceito de “obstáculo epistemológico” 
de Bachelard. Para ele,

Um obstáculo é um “conhecimento” no sentido que lhe demos de “for-

ma regular de considerar um conjunto de situações”... . O conhe-

cimento novo, verdadeiro ou válido sobre um contexto mais amplo 

não é determinado “de acordo com” o conhecimento anterior, mas 

em oposição a ele: utiliza outros pontos de vista, outros métodos, etc. 

Entre eles não existem relações “lógicas” evidentes que permitam de-

sacreditar facilmente o erro antigo por meio do conhecimento novo. 

Ao contrário, a competição entre eles acontece no primeiro contexto. 

(BROUSSEAU, 2008, p. 49).

Essa possibilidade somente se concretiza nos limites de uma ação dialogada que consi-
dere as relações entre o oral e o escrito na aprendizagem matemática e que possa permitir, 
inclusive, a experimentação inicial através do levantamento e da verificação de hipóteses 
num esquema de tentativa e erro para, a posteriori, desenvolver o modelo algébrico como 
generalização. Por exceder no simbolismo e na tentativa de desenvolvimento precoce do 
pensamento algorítmico perdem-se, via de regra, oportunidades excelentes para o incenti-
vo à criatividade, ao pensar autônomo, ao jogar com a Matemática, enfim, inviabiliza-se o 
pleno desenvolvimento do raciocínio lógico-abstrato tão alardeado nos planos de ensino, 
além de se perder uma dimensão fundamental do pensamento matemático que é o seu 
aspecto lúdico, de jogar com as relações matemáticas.

Noutra situação didática, propus a LUC calcular o valor do elemento desconhecido da 
sentença matemática    . Respondeu, incontinenti: 
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Já falei que esse negócio de X não é para mim! É uma letra ou um nú-

mero?

Respondi que era um número representado por uma incógnita ou letra. Nem me per-
mitiu continuar e exclamou:

Mas número não varia. Seis é sempre seis, oito é sempre oito, não é?

Não adiantava explicar que X era uma letra que representava um número que colocado 
sob o seis estabelecia uma igualdade na sentença matemática. Propus o problema de outra 
maneira: “Um servente de pedreiro coloca 6 latas de cimento numa caçamba. Deve fazer 
a massa numa proporção de 1 lata de cimento para 3 latas de areia. Quantas latas de areia 
ele deve pôr na caçamba”? Pensou um pouco e respondeu:

Dezoito latas. Só que a gente não fala essa tal de proporção. Fala traço. 

E a gente fala ao contrário. Fala traço de 3 por 1. Três de areia e um de 

cimento. É assim que o chefe manda.

Disse a ele que ficava combinado que o X representaria, então, o número de latas de 
cimento e formulei outra proporção:  

Olhou bem para a relação matemática, franziu a testa e respondeu:

São 6 latas de cimento. Só que é estranho esse traço de 3 para 2. É, mas 

pode ser. Três de areia para dois de cimento. Mas vai ficar muito forte, 

acho. Pode trincar tudo.

Pedi que me explicasse como concluiu por seis latas de cimento tão rápido:

Se são três vezes a areia, preciso de três tantos de cimento.

E pensar que a escola geralmente introduz a regra “o produto dos extremos é igual 
ao produto dos meios”, a chamada propriedade fundamental das proporções, geralmente 
incompreendida pelos alunos como ponto de partida. E não permitem estabelecer uma 
relação dialógica cuja essência demonstra que ainda que não dominem a linguagem ma-
temática acadêmica os educandos da EJA pensam de forma lógica e abstrata. Na verdade, 
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os alunos até se apropriam dessa relação, mas mesmo os que conseguem resolvê-la com 
alguma competência não compreendem o seu significado, transferindo esse conhecimento 
para situações práticas de resolução de problemas. 

Considerações Finais
Envolver um educando num processo de educação matemática significativo não se 

resume em fazê-lo armazenar resultados na mente mediante procedimentos repetitivos, 
previsíveis e treinados. Mais do que isso, significa prepará-lo para participar do processo 
que possibilita o estabelecimento do conhecimento.

É a relação dialógica cultural que permite a negociação do espaço de significados com 
vistas a reelaboração de procedimentos aritméticos de modo a torná-los mais gerais, me-
nos dependentes de variáveis contextuais e menos sujeitos a erros de diversas naturezas.

Ter clareza de que o aluno desenvolve o raciocínio lógico participando de atividades, 
agindo e refletindo sobre a realidade que o cerca, usando ativamente as informações de 
que dispõe constitui-se em um importante passo nessa direção. Nesse sentido, o estudo 
da Matemática deve se pautar em situações-problema capazes de possibilitar a participa-
ção ativa na elaboração/construção do conhecimento matemático. É pela valorização das 
elaborações dos alunos que o professor pode compreender melhor como se desenvolve o 
raciocínio do educando, o que pode facilitar a preparação das aulas e a proposição de ati-
vidades consentâneas ao seu desenvolvimento intelectual.

Quando tratados isoladamente no currículo, os fatos matemáticos não são plenamente 
compreendidos e nem são incorporados pelos educandos como instrumentos apropriados 
para a resolução de problemas do cotidiano e para a formação de outros conceitos de 
uso social, úteis para a melhoria da formação intelectual. As conexões que os educandos 
logram estabelecer entre os diversos temas da Matemática, destes com as demais áreas 
do conhecimento e com as situações do cotidiano é que vão determinar o significado da 
atividade matemática. 

Impõe-se, então, ao educador matemático a certeza de que uma aula é uma atividade 
social, cuja objetivação deve contemplar a interação entre os sujeitos em diversas formas 
de comunicação e expressão, isto é, respeitando-se as diferentes lógicas e formas de pensar.

Face à limitação pela inexistência de uma oralidade própria, que não permite pensar-se 
na educação matemática sem uma perfeita articulação com o ensino da língua materna, a 
formulação dos textos orais deve ser tão valorizada quanto a dos textos escritos.  
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Resumo: O presente texto tem por objetivo discutir a elaboração e aplicação de 
atividades investigativas sobre geometria com alunos do ensino fun-
damental. Uma aula investigativa é planejada de forma que o aluno 
tenha um maior espaço para participação e as atividades envolvem um 
processo de levantamento, exploração e explicação de conjecturas. Os 
dados aqui utilizados são provenientes de uma pesquisa desenvolvida 
por uma equipe formada por professores e alunos da universidade e de 
uma escola pública. São apresentados detalhes de aulas investigativas 
sobre o tema simetria e uma discussão sobre a dinâmica da aula, as 
dificuldades com o conteúdo de geometria e o processo de elaboração 
de fichas de trabalho. As considerações finais destacam as condições 
que favoreceram o trabalho realizado pela equipe.

Palavras-chave: ensino de geometria, atividades investigativas, educação matemática, 
parceria universidade-escola.
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Introdução
O presente texto tem por objetivo discutir a elaboração e aplicação de atividades inves-

tigativas sobre geometria com alunos do ensino fundamental. Os dados aqui apresentados 
são oriundos de uma pesquisa fruto de uma parceria entre universidade e escola pública. 

No modelo de aula que tradicionalmente ocorre nas escolas, os alunos, em geral, se 
limitam a imitar a explicação e os exemplos dados pelo professor, da maneira mais fiel 
possível (ALMEIDA, 1998). Assim, a criatividade e o poder de descoberta do aluno fi-
cam comprometidos. Ao passo que, quando atividades escolares abrem espaço para uma 
maior participação dos alunos, há possibilidade de que eles se sintam mais motivados 
para o estudo.

Segundo Skovsmose (2008), as aulas de matemática se enquadram no que ele denomi-
na de “paradigma do exercício”, enquanto que o ideal seria aliar a essa prática o uso de ati-
vidades de caráter investigativo. Uma alternativa apresentada pelo autor é que o professor 
possa criar diferentes ambientes de aprendizagem. Como sugestão, apresenta uma matriz 
com seis ambientes possíveis para o desenvolvimento da aula de matemática. Sendo três 
deles pertencentes ao paradigma do exercício e os outros a um paradigma da investigação, 
conforme Tabela 1.

Tabela 1 – Ambientes de Aprendizagem.

Referência Paradigma do Exercício Paradigma da investigação

à matemática pura (1) (2)

à situações imaginadas (3) (4)

à situações do
dia-a-dia (5) (6)

O paradigma do exercício está presente nas aulas em que o professor explica o conte-
údo a ser trabalhado, apresenta alguns exemplos e o papel do aluno fica restrito a resolver 
exercícios parecidos com os exemplos dados. Esse tipo de exercício se caracteriza por apre-
sentar uma única resposta correta, a qual o professor já conhece de antemão.

O paradigma da investigação fica estabelecido quando o aluno aceita o convite para se 
envolver num processo de exploração e de explicação para suas conjecturas. O convite é 
feito quando o professor dialoga com seus alunos por meio de questões do tipo: “O que 
acontece se...”. Se os alunos buscam respostas para esses questionamentos, significa que o 
convite foi aceito por eles.
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Para Skovsmose (2008), movimentar-se por esses “ambientes de aprendizagem pode 
ser uma forma de engajar os alunos em ação e reflexão e, dessa maneira, dar à educação 
matemática uma dimensão crítica” (p.66).

Ponte, Brocardo e Oliveira (2003) atribuem o sucesso de uma investigação matemática 
ao ambiente criado em sala de aula. Nele, é de fundamental importância que os alunos se 
sintam livres e com tempo para levantar questões, pensar sobre elas, explorar suas ideias e 
apresentá-las aos colegas e ao professor que, por sua vez, deve valorizar e estimular o en-
volvimento de todos. Segundo esses autores, as atividades investigativas se dão em quatro 
momentos principais, sendo que o primeiro deles trata-se de reconhecer a situação a ser 
investigada, de fazer sua exploração preliminar e de formular questões. No segundo mo-
mento são formuladas as conjecturas, que serão testadas e refinadas no terceiro. A parte 
final destina-se a argumentar, demonstrar e avaliar o trabalho desenvolvido. 

Uma aula investigativa requer um planejamento do professor, no qual são definidos 
os conteúdos que serão abordados; as ações a serem tomadas; a organização da classe e o 
porquê de se propor cada tarefa. 

Na sala de aula, cabe ao professor ajudar aos alunos a compreenderem o significado de 
investigar e levá-los a desenvolver atividades desta natureza. Inicialmente são propostas 
questões desafiantes, que não devem ser nem muito fáceis e nem muito difíceis, pois tanto 
em um caso como no outro, tornam-se desinteressantes. Essas questões podem ser formu-
ladas de diferentes maneiras, como por exemplo, oralmente ou por meio da escrita.

No decorrer da aula, o professor precisa ficar atento se os alunos estão engajados de 
maneira produtiva na atividade. Ou seja, verificar se eles compreenderam a tarefa a ser 
cumprida, se estão formulando questões e conjecturas, testando-as ou simplesmente acei-
tando-as como verdades. Nesse processo, é importante manter um diálogo com alunos e, 
no encerramento do trabalho de investigação, propor uma discussão coletiva, em que são 
apresentados os resultados obtidos durante a realização da atividade.

Contexto da Pesquisa
Na pesquisa a que se refere este texto, buscou-se analisar as possibilidades do uso de 

tecnologia informática e materiais manipuláveis para a organização de ambientes de 
aprendizagem que privilegiem uma atitude investigativa por parte do professor e do aluno, 
bem como as demandas que tal uso traz para o trabalho e a formação docente. Para isso, 
foi constituída uma equipe formada por professoras de Matemática da Escola Estadual 
Profa. Heloisa Lemenhe Marasca e por alunos e professores do curso de Licenciatura em 
Matemática da Unesp de Rio Claro.
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Numa fase inicial, a equipe se dedicou ao levantamento de textos e softwares sobre o 
ensino de geometria de 5ª. a 8ª. séries do ensino fundamental; o uso de atividades investi-
gativas e materiais manipuláveis na sala de aula de matemática.

Feito o levantamento desse material, o passo seguinte foi ler e explorar aqueles que 
possivelmente pudessem contribuir com sugestões de atividades e com orientação teórica. 
Foram consultadas dissertações, teses, artigos científicos, livros didáticos, a proposta cur-
ricular do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2008) e os Cadernos do Professor elabo-
rados pela Secretaria Estadual de Educação (SÃO PAULO, 2009).

Essa fase foi seguida por um momento de elaboração ou adaptação de atividades para 
a sala de aula. Para isso, a equipe se dividiu em pequenos grupos liderados por uma das 
professoras da escola estadual, sendo que cada grupo ficou responsável por preparar e apli-
car as atividades em uma das séries em que a professora líder tivesse o maior número de 
aulas semanais. Os encontros da equipe ocorreram semanalmente, durante o ano de 2009, 
às segundas-feiras das 18 às 21 h, no Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) da 
universidade. Esse foi o horário que todos os integrantes da equipe puderam participar.

Com um número razoável de fichas elaboradas, iniciou-se o trabalho na sala de aula. 
Simultaneamente, continuaram os encontros semanais para a elaboração de novas fichas, 
discussão e análise daquelas já desenvolvidas. 

Ao final de um ano, conseguiu-se elaborar e desenvolver, em média, 13 fichas de tra-
balho para cada série. Essas fichas serviram como um roteiro para os alunos e um auxílio 
para a condução da aula, pois sem elas ficaria difícil para as professoras coordenarem a 
ação investigativa de uma classe com mais de 30 alunos. 

O tempo previsto para o trabalho com cada ficha foi de duas aulas de 50 minutos. 
Algumas vezes as aulas ocorriam no laboratório de informática e outras, na própria sala 
ambiente de matemática.  Essas aulas eram ministradas pela professora da turma e por um 
ou dois estudantes do curso de licenciatura em matemática. As dificuldades e comentários 
feitos durante a aula foram registrados em um formulário previamente elaborado para este 
fim, conforme mostra a Figura 1.
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ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO DO TRABALHO EM SALA DE AULA
SÉRIE: ______ DATA: ___ / ___ / ____
Horário de início: __________ Horário de término: __________
Quantidade de alunos presentes: __________
Atividade aplicada por: _____________________________________________
Assunto trabalhado: _______________________________________________

1. Sobre a aula Investigativa
- Arranque: (quem fez, quanto tempo levou, etc.)
- Desenvolvimento: (quem encaminhou, quanto tempo, os alunos em duplas, etc.)
- Fechamento: (quem fez, usou lousa, como os alunos participaram, etc.)
2. Dificuldades encontradas pelos alunos e/ou perguntas feitas para o professor:
3. Dúvidas e/ou possibilidades de alterações das fichas
4. Necessidade de pré-requisitos
5. Situações imprevisíveis (sobre o conteúdo, sobre o material, sobre a escola, etc.)
6. Detalhes operacionais: (condições da sala, disponibilidade de material, tempo, etc.)

Figura 1 – Roteiro para observação do trabalho em sala de aula.

As fichas contemplaram todos os tópicos de geometria da proposta curricular para as 
séries finais do ensino fundamental (5ª a 8ª séries). Porém, a discussão apresentada nesse 
texto se baseia em dados provenientes do trabalho com fichas sobre simetria, que foram 
aplicadas em todas as séries. 

Atividades com o Tema Simetria
Simetria é um tema que foi contemplado nas atividades de todas as séries com poucas 

modificações nas fichas de trabalho. Segue um breve relato do trabalho com cada série.

5ª série

Na 5ª série o tema foi introduzido através de uma atividade de recortar, dobrar figuras 
e dar o nome de linhas de dobras para os eixos de simetria. Em seguida, houve duas fichas 
utilizando papel quadriculado, figuras e espelhos e ainda outras duas no laboratório de 
informática utilizando software de geometria dinâmica.  

As atividades tiveram a duração de dez aulas de 50 minutos. A primeira ficha foi desen-
volvida na sala de aula, com os alunos trabalhando em duplas e as outras duas individual-
mente. Já na sala de informática, os alunos atuaram sempre em duplas.
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A primeira ficha usando o Cabri Géomètre foi para uma familiarização com o software 
e a segunda para tarefas que usavam o recurso de arrastar os pontos pela tela e investigar 
propriedades de pontos simétricos. Investigou-se, por exemplo, o fato de que um ponto e 
seu simétrico estão a uma mesma distância do eixo de simetria e que o segmento de reta 
que liga um ponto ao seu simétrico é perpendicular ao eixo. 

6ª série

Na sexta série o tema simetria foi trabalhado a partir de cinco fichas, em três dias, 
totalizando seis aulas de 50 minutos.  Os materiais utilizados foram papel quadriculado, 
espelho, régua, lápis e o software Cabri. 

Como os alunos já haviam estudado esse assunto na 5ª série, iniciou-se o trabalho 
recordando o que era simetria. Após isso, foi proposta a exploração de simetria nos qua-
driláteros e no círculo. A segunda e terceira fichas exploravam a construção de figuras 
simétricas e a distância de pontos simétricos ao eixo de simetria. Para essas atividades, os 
alunos fizeram uso de espelhos e de papel quadriculado. 

Com o software Cabri, foram desenvolvidas atividades envolvendo simetria axial e 
rotacional. Como os alunos já haviam trabalhado com o Cabri-Géométre no ano anterior, 
não houve necessidade de aplicar a ficha de familiarização com o software.

7ª série

Nesta série foram trabalhadas cinco fichas durante seis encontros. No primeiro deles, 
com o objetivo de motivar os alunos, foi passado um filme sobre o tema simetria. Depois 
foram propostas atividades envolvendo simetria nos quadriláteros e no círculo. 

A segunda ficha explorava a construção de figuras simétricas, fazendo uso de espelho 
e papel quadriculado. Essas duas primeiras fichas foram as mesmas aplicadas na 6ª série, 
pois os alunos de 7ª não tinham estudado o tema simetria nas séries anteriores.

A terceira ficha, que envolvia simetria no plano cartesiano, foi trabalhada em dois dias, 
totalizando quatro aulas de 50 minutos. Gastou-se mais tempo que nas anteriores, porque 
os alunos não tinham conhecimento sobre plano cartesiano, eixos e coordenadas.

A quarta e quinta fichas foram trabalhadas na sala de informática com uso do software 
Cabri, com os alunos em duplas ou trios. 
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8ª série

Na oitava série foram desenvolvidas nove fichas envolvendo o tema simetria. Como 
os alunos não tinham estudado esse assunto nas séries anteriores, foram propostas desde 
atividades de introdução ao tema até algumas de aprofundamento.

Antes da aplicação da primeira ficha, foi passado para os alunos o mesmo vídeo sobre 
simetria utilizado na sétima série. Esse vídeo abordava curiosidades relacionadas ao assun-
to, tanto do ponto de vista histórico/cultural, como também de sua relação com o meio 
em que vivemos. 

Nas seis primeiras fichas, foram utilizados materiais como régua, papel quadriculado e 
espelhos.  A sétima e oitava fichas, trabalhadas no mesmo dia, fizeram uso do Cabri, sendo 
uma delas para introdução ao software. 

Desenvolvimento
Esta seção apresenta uma análise do desenvolvimento das atividades na sala de aula.

 A ficha sobre simetria nos quadriláteros trazia uma questão que perguntava se havia 
algum quadrilátero com três ou quatro eixos de simetria. Alguns alunos passaram a in-
vestigar triângulos e pentágonos, ignorando completamente que o enunciado se referia a 
quadriláteros.

Diante desse fato, a professora no lugar de pedir que os alunos se concentrassem nos 
quadriláteros, conduziu-os para discussões relacionadas ao tipo de triângulos em que há 
três eixos de simetria. O mesmo ocorreu com o pentágono.

Num primeiro momento, pensou-se que os alunos estavam expandindo a investigação 
para casos de simetria em outros polígonos, além dos quadriláteros, o que seria um fato 
importante. Mas as respostas escritas trazem indícios de que uma justificativa para essa 
atitude pode estar na formulação do enunciado, que estava da seguinte forma: “Existe 
algum quadrilátero (pode ser diferente dos que estão nas figuras acima) que tenha exa-
tamente três eixos de simetria? E que tenha quatro eixos?” Possivelmente os alunos se 
fixaram apenas no que estava escrito entre parênteses, entendendo que seriam polígonos 
diferentes de quadriláteros. 

Outra justificativa pode ser que os alunos não soubessem a definição de quadrilátero, 
revelando que têm dificuldades em recuperar informações utilizadas em questões anterio-
res, uma vez que tal definição já tinha sido apresentada nessa mesma ficha. Parece que eles 
olham apenas para a questão que estão respondendo e não para a atividade como um todo.
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Outra pergunta presente nessa ficha estava relacionada com o número e forma de obter 
eixos de simetria em um círculo. Foi bastante surpreendente a atitude dos alunos. Muitos 
deles desenharam um círculo e tentaram obter os eixos traçando diâmetros com lápis e 
régua ou por meio de dobraduras. A maioria dos alunos chegou à conclusão de que são 
infinitos os eixos de simetria de um círculo. 

Segue algumas respostas dadas pelos alunos, para essa questão: 

“Recortamos um círculo e fomos dobrando”. 

“Recortamos um círculo e fomos riscando os eixos”.

“Com um compasso. São várias maneiras de dividir um círculo”.

“De 8 há mais de 10, 20 etc. quanto maior o circo mais eixos ele tem”.

“Infinitamente”.

“Vai depender do tamanho do círculo”.

“Enquanto houver espaço no círculo pode fazer eixos”.

“Eu até tentei fazer mas pode existir outros, eu desisti” Observação: Os alunos que 
apresentaram esta resposta fizeram um desenho de um círculo com alguns eixos de sime-
tria e conseguiram perceber que tinham infinitos eixos, porque na questão que perguntava 
o número de eixos de um círculo, eles responderam: infinitos.

Na outra ficha, os alunos deveriam utilizar o espelho como eixo de simetria para com-
pletar os desenhos (Figura 2). Após isso, eles deveriam, com o lápis e régua, completar as 
figuras obtidas com o espelho.  

Figura 2: Desenhos para serem completados com o espelho.

Nessa questão, foi interessante a discussão dos alunos em relação a tais figuras, pois 
alguns acreditavam que elas deveriam ser fechadas, formando assim um polígono. Outros 
consideravam que não havia necessidade de fechar as figuras. Foram orientados para o fato 
de que para se obter uma figura fechada, sem perder partes da original, há um único local 
para posicionar o espelho: passando pelas extremidades dela. Enquanto que, se a opção for 
obter figuras abertas, então há mais possibilidades de posicionamento do espelho.
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Nessa mesma ficha havia uma questão em que os alunos deveriam escrever seu nome 
com letra de forma maiúscula e descobrir, com auxílio do espelho, em quais delas havia 
eixo de simetria. Eles tiveram dificuldades em perceber que o eixo de simetria também 
pode estar na horizontal, como é o caso da letra I e D, por exemplo.

Na questão três dessa ficha, os alunos deveriam construir, sem usar o espelho, as simé-
tricas das figuras dadas em papel quadriculado. Aquelas cujos eixos de simetria estavam 
inclinados foram as que eles tiveram mais dificuldades para construir, como é o caso da 
presente na Figura 3. Uma forma de minimizar a dificuldade encontrada pelos alunos po-
deria ser uma inversão na ordem das atividades: primeiro trabalhar a distância de pontos 
simétricos e depois a construção de figuras simétricas.

Figura 3: Desenho da questão 3.

Outro aspecto que dificultou a resolução dessa questão foi que, no momento da ela-
boração das fichas, tentou-se ampliar a malha quadriculada, mas houve um erro porque 
a ampliação foi feita só no sentido horizontal. Desta forma, em vez de quadriculada a 
malha ficou retangular. Ao perceber isso, a equipe reformulou a ficha para ser utilizada 
em outra aula.

Resultado
Com base nos dados anteriormente apresentados, é possível destacar alguns aspectos 

que precisam ser considerados quando se pretende trabalhar com atividades investigativas 
no ensino de matemática.
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Dinâmica da aula

Na maioria das vezes, as aulas são desenvolvidas com os alunos trabalhando em grupos. 
No momento de organizá-los é importante não interferir na escolha dos integrantes, res-
peitando, assim, as afinidades entre eles. Outro detalhe a ser observado é que mesmo que 
os alunos estejam trabalhando em grupos, a quantidade de fichas deve ser suficiente para 
que cada um tenha a sua. Além disso, as fichas devem ser recolhidas no final da aula, para 
evitar que eles as esqueçam em casa.

O planejamento do uso do tempo de aula é fundamental para atender a todas as fases 
de uma aula investigativa: arranque, desenvolvimento e fechamento. O arranque é feito 
pelo professor no momento em que propõe as atividades. O desenvolvimento é a fase em 
que os alunos se concentram no trabalho com as fichas. Aqui, o papel do professor é per-
correr a sala, orientando e observando o que os alunos estão fazendo. Ao contrário do que 
ocorre na aula tradicional, numa aula investigativa, o professor precisa dosar a interferên-
cia no trabalho dos alunos, de tal forma a permitir que eles tirem suas próprias conclusões. 
Ao mesmo tempo, ele deve permanecer atento para que o aluno não desvie sua atenção e 
deixe de atingir os objetivos previstos para a atividade.

O fechamento é feito pelo professor, a partir das observações que fez no decorrer da 
aula, visando uma aproximação com o conteúdo sistematizado. Porém, se o material es-
crito pelos alunos for objeto de análise posterior, sugere-se que as fichas sejam recolhidas 
antes do fechamento, porque eles têm a tendência de apagar o que escreveram para copiar 
o que é dito pelo professor.

Outra preocupação é que as aulas desenvolvidas com o auxílio das fichas estejam inte-
gradas às demais, ministradas pela professora da turma.

Dificuldades com o conteúdo de geometria

Em todas as séries trabalhadas, as dificuldades dos alunos foram semelhantes.  Eles 
confundiram diagonal com eixos de simetria de polígonos. Como perceberam que a dia-
gonal do quadrado é também um eixo de simetria, eles generalizaram esse resultado para 
os demais quadriláteros. Isso serve de alerta para que o professor também proponha casos 
em que a diagonal não seja um eixo de simetria. Se trabalhar só com quadrados ou losan-
gos, o aluno pode pensar que sempre a diagonal é eixo de simetria.

Na ficha em que constava uma questão para investigar a quantidade de eixos de sime-
tria de um círculo os alunos se manifestaram da seguinte forma: na quinta série não apare-
ceu a palavra “infinito”, mas utilizaram expressões como: “Se for fazer nunca iria acabar”, 
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“Quantos eu quisesse”. A partir da 6ª série, os alunos já usaram o termo infinito para a 
quantidade de eixos de um círculo. 

Um ponto a ser destacado nessa questão é que alguns alunos disseram que quanto 
maior fosse o círculo, maior seria a quantidade de eixos. Isso aconteceu porque os alunos 
estavam desenhando círculos e traçando seus eixos de simetria. Se eles fizessem um círcu-
lo pequeno, conseguiriam traçar poucos eixos. Enquanto que em um círculo maior havia 
mais espaço para traçarem os eixos.

Em geral, os alunos não conseguiam recordar alguns conceitos de geometria que foram 
estudadas em momentos anteriores. A definição de retas perpendiculares, retas paralelas, 
diagonais, raio, diâmetro, centro de uma circunferência, corda, etc., por exemplo, precisa-
ram ser retomadas constantemente pelo professor durante o arranque da aula. 

Com relação à construção, os alunos, inclusive os da oitava série, mostraram dificulda-
des ao desenhar figuras simétricas com eixos inclinados. Isso demandou que o fechamento 
da aula fosse, quase em sua totalidade, baseado na construção de figuras dessa natureza. 
Foi sugerido aos alunos que dobrassem a folha da atividade no eixo de simetria para que 
tivessem maior facilidade em obter a figura simétrica.

O planejamento de aulas investigativas

A experiência de elaboração ou adaptação de atividades investigativas fazendo uso de 
tecnologia informática ou materiais manipuláveis constituiu-se um desafio para os inte-
grantes da equipe de pesquisa. Foi uma experiência enriquecedora, uma vez que não faz 
parte da prática usual do professor preparar atividades desse tipo. Na maioria das vezes, 
utiliza-se em sala de aula exercícios retirados de livros didáticos ou apostilas, sem muitas 
adaptações.

De acordo com Oliveira et. al. (1999), a tarefa de preparar atividades investigativas por 
parte de professores da escola básica não é nada simples. Esse trabalho exige criatividade, 
um bom conhecimento matemático, domínio dos recursos e materiais didáticos que darão 
suporte ao desenvolvimento das atividades. Além disso, o professor deve saber os interes-
ses e o conhecimento que seus alunos possuem para elaborar atividades adequadas.

Para elaborar as fichas, vários aspectos precisam ser levados em consideração, tais como: 
a adequação do texto ao nível de compreensão dos alunos; as possíveis dificuldades a serem 
encontradas por eles; o foco do tema em estudo; a necessidade de se retomar certos con-
teúdos do currículo de séries anteriores.
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É preciso cuidado com o vocabulário e a construção do enunciado das atividades, como, 
por exemplo, na questão: “Existe algum quadrilátero (pode ser diferente dos que estão nas 
figuras acima) que tenha exatamente três eixos de simetria? E que tenha quatro eixos?”. 
Nesse caso, a sentença ficou longa e com partes entre parênteses. Além disso, se houver 
duas questões em um mesmo enunciado, ocorre dos alunos ignorarem a última.

Outro exemplo é a utilização de questões do tipo: Como traçamos eixos de simetria em 
um círculo? Alguns alunos apresentaram respostas bem distantes das esperadas, tais como: 
“usando o compasso” e “de várias maneiras”. Isso chama a atenção para o papel do profes-
sor na orientação da atividade. É sempre bom solicitar que os alunos façam um desenho 
para ilustrar sua resposta e explicitar seu raciocínio.

Considerações Finais
As aulas investigativas aqui discutidas se enquadram no ambiente 2 da matriz proposta 

por Skovsmose (2008) e reproduzida na Tabela 1. As atividades fizeram referência à mate-
mática pura. Os resultados mostram aspectos importantes a serem considerados quando se 
quer fazer o movimento proposto por Skovsmose, ou seja, um movimento do professor e 
dos alunos para que as atividades de ensino não fiquem restritas ao paradigma do exercício. 

As dificuldades encontradas corroboram o que diz Penteado (2000) sobre a inova-
ção educacional. O desenvolvimento de trabalhos como esse aqui relatado demanda a 
abertura para que a imprevisibilidade adentre a sala de aula. É uma situação diferente do 
que usualmente ocorre nas aulas tradicionais, em que o professor tem maior controle da 
situação. Dessa forma, muitos professores preferem as aulas tradicionais como maneira de 
protegerem-se da “zona de risco caracterizada por baixo índice de certeza e controle da 
situação de ensino” (p. 23).

No que diz respeito ao uso de recursos diferenciados, tais como materiais manipulá-
veis e computadores, Penteado (ibidem) afirma que “os vários anos de prática e pesquisa 
nesta área indicam que o potencial da tecnologia informática para o ensino na escola 
será pouco utilizado se o professor não for estimulado a atuar nesse cenário de mudanças 
constantes” (p.23).

Esse conflito vivido pelo professor conduz à percepção de que equipar as escolas e 
oferecer cursos aos professores não garante que eles vão fazer uso de tecnologia infor-
mática em suas aulas. É necessário “algo a mais”. O professor precisa estar disposto a 
correr riscos e, esse “algo a mais” pode ser conquistado por meio da colaboração com 
colegas da mesma escola ou com profissionais de fora, como por exemplo uma parceria 
com uma universidade.
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No caso em questão, um dos suportes para o sucesso foi a afinidade entre os membros 
da equipe que é resultante de vários anos de trabalho em conjunto. Outro apoio importan-
te foi o financiamento com bolsas para alunos da graduação e professoras da escola, além 
de verba para a aquisição de materiais.

Destaca-se ainda o apoio da direção da escola, a disponibilidade de tempo dos pesqui-
sadores e dos estudantes do curso de licenciatura, além da permissão para uso das depen-
dências da universidade.

Diante da contribuição que uma parceria dessa natureza traz para a formação de 
professores e para a aprendizagem dos alunos, é importante que o apoio das agências 
financeiras continue e seja ampliado sempre que possível. Além disso, as dificuldades 
proporcionadas pela estrutura da escola e pelas condições do trabalho docente devem 
ser reconhecidas e minimizadas por ações dos gestores educacionais e, num âmbito mais 
geral, pelas políticas públicas.
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Utilizando o Winplot em Laboratórios 

de Informática de Escolas Públicas 

no Estudo de  Funções Reais  

Ermínia de Lourdes Campello FANTI1

Luis Antonio EVANGELISTA2 

Mariângela Alves de Magalhães CALSAVARA2

Letícia Thais MEDEIROS3

Thaisa Alves PIANOSCHI4

Resumo: O ensino-aprendizagem de funções reais pode ser facilitado e enrique-
cido com a utilização de softwares matemáticos, dentre eles destaca-se 
o Winplot. Esse software é livre e pode ser obtido (na versão em Portu-
guês) através de download pela Internet no seguinte endereço: http://
math.exeter.edu/rparris. O objetivo deste trabalho é mostrar como o 
Winplot pode ser usado para explorar conteúdos matemáticos, com 
destaque para o estudo de funções reais: funções polinomiais, logarít-
micas, exponenciais e trigonométricas, apresentando roteiros de ati-
vidades que tem sido desenvolvidas/aplicadas junto a escolas públicas 
como parte de projetos desenvolvidos sob a orientação da professora 
Ermínia de L. Campello Fanti, em especial o projeto do Núcleo de 
Ensino Informática e Jogos no Ensino de Matemática: 2008-2009. É in-
teressante destacar que a utilização de software como uma ferramenta 
adicional no ensino de Matemática, no Ensino Médio, tem sido suge-
rida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Palavras-chave: Software Winplot, funções reais, ensino de Matemática.

Introdução 
O Winplot, um dos softwares do grupo Peanut Software, é uma ferramenta computa-

cional bastante interessante, principalmente para se fazer/representar gráficos de funções 

1 Docente do Departamento de Matemática – IBILCE/UNESP -  SJRP – Coord. do Projeto do Núcleo de Ensino 

2 Professores da E E Profa. Amira Homsi Chalella -  SJRP - Colaboradores do Projeto do Núcleo de Ensino

3 Aluna do Curso de Matemática – IBILCE – UNESP - Bolsista do Núcleo de Ensino

4 Aluna do Curso de Matemática – IBILCE – UNESP - Bolsista do Programa Ciência na UNESP
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reais de uma ou duas variáveis (2D e 3D). Foi desenvolvido pelo Professor Richard Parris 
(Rick), da Philips Exeter Academy, por volta de 1985. Inicialmente chamava-se PLOT 
e rodava no DOS. A versão para Windows surgiu em 2001. Além da versão original, em 
inglês, o Winplot possui versões em mais seis idiomas, incluindo o português. A versão 
em Português foi preparada com a assistência de Adelmo Ribeiro de Jesus (Bahia). É um 
programa simples, mas  que  pode executar um grande número de tarefas. É pequeno e   
roda  em  sistemas Windows 95/98/ME/2K/XP/Vista/7, e mesmo Linux.  Outra  de  suas 
vantagens é ser livre  (gratuito), podendo por isso ser utilizado sem problemas por profes-
sores e alunos dos  Ensinos Fundamental, Médio, e Superior. Pode ser obtido, através de 
download pela Internet, no endereço: http://math.exeter.edu/rparris, sendo sua instalação 
bastante rápida e fácil.  O objetivo deste trabalho é mostrar como o Winplot pode ser 
usado para explorar conteúdos matemáticos, com destaque para o estudo de funções reais, 
apresentando roteiros de atividades que foram elaborados, após pesquisas e análise biblio-
gráfica sobre conteúdo de cada série. Esse material foi aplicado junto a escolas públicas 
como parte de projetos desenvolvidos sob a coordenação da professora Ermínia de L. 
Campello Fanti, em especial o projeto do Núcleo de Ensino Informática e Jogos no Ensino 
de Matemática - 2009. 

Desenvolvimento/ Metodologia
O Winplot tem sido utilizado em escolas públicas como parte dos projetos Núcleo de 

Ensino e Ciência na UNESP, desenvolvidos sob a coordenação da Profa. Dra. Ermínia 
de L. Campello Fanti. As atividades são desenvolvidas pelos bolsistas dos referidos pro-
jetos nos Laboratórios de Informática das escolas públicas envolvidas, com o intuito de 
melhorar o aprendizado dos alunos. Visto que a simples possibilidade de visualizar na tela 
do computador os gráficos das funções reais constitui um recurso pedagógico de alcance 
ilimitado para os mesmos. Dentre as escolas que usamos o Winplot, destacamos a E. E. 
Profa. Amira Homsi Chalella - SJRP, com 1as, 2as e 3as séries do Ensino Médio, dentro do 
projeto do Núcleo de Ensino (só em 2009 – com mais de 340 alunos) e Etec Philadelpho 
Gouvêa Netto - SJRP, em oficinas oferecidas em 2009, com a colaboração de bolsistas do 
programa Ciência na UNESP, realizadas com todas as classes de 1a e 3a séries , totalizando 
8 classes (cerca de 250 alunos). Nas primeiras séries destaca-se o estudo das funções afins, 
quadráticas, exponenciais e logarítmicas. Nas segundas, das funções trigonométricas, e 
nas terceiras das funções polinomiais. A importância do estudo de funções e a análise de 
seus gráficos é indicada nos Parâmetros Curriculares Nacionais - Parte III - Ciências da 
Natureza, Matemática e suas Tecnologias, por exemplo, na p.44 (no caso do estudo das 
funções trigonométricas)
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[...] Outro tema que exemplifica a relação da aprendizagem de Mate-

mática com o desenvolvimento de habilidades e competências é a Trigo-

nometria, desde que seu estudo esteja ligado às aplicações, evitando-se o 

investimento excessivo no cálculo algébrico das identidades e equações 

para enfatizar os aspectos importantes das funções trigonométricas e da 

análise de seus gráficos. [...]

Inicialmente foram realizadas pesquisas sobre quais os tópicos podem ser explorados 
com o Winplot, e elaborados roteiros de atividades para serem entregues aos alunos (nas 
aulas de laboratório). Nesses roteiros procurou-se selecionar quais itens devem ser abor-
dados de modo a estar de acordo com o plano de ensino do professor responsável pela 
matéria (nos ensinos fundamental e médio, mais especificamente ensino médio onde 
temos mais utilizado), não atrapalhando a sequência estabelecida pelo mesmo, e enrique-
cendo e complementando suas aulas, de forma a ter um bom aproveitamento. Espera-se 
que seja possível desenvolver cada roteiro de atividades no período de uma ou duas horas/
aula, como aconteceu, em geral, com as classes de Ensino Médio em que o projeto foi 
desenvolvido/aplicado. Cada aluno anotou, no roteiro recebido, seu nome e suas conclu-
sões/observações. Esse material foi recolhido pelos bolsistas para análise.  Os roteiros fo-
ram elaborados de modo que o mesmo possa ser usado por quem não tem familiaridade 
com o software, por isso, no inicio de cada um, alguns passos básicos são apresentados. 
Além disso, mesmo que o aluno já tenha feito alguma atividade utilizando o software, se 
ocorreu um intervalo de tempo, ele pode já ter esquecido os comandos. Seria ótimo se 
todos, alunos e professores, tivessem um bom domínio do software e pudessem, a partir 
das atividades apresentadas aqui, criar as suas próprias aulas/atividades.  Mas, em geral, 
não há tempo disponível (em sala de aula) para realizarmos um estudo mais aprofunda-
do de um determinado software. Assim precisamos ser bastante objetivos na utilização 
do espaço, em sala de aula/laboratório, que nos foi concedido. Espera-se que os roteiros 
apresentados aqui (também referidos como “aulas”) sirvam de material auxiliar, e que a 
partir deles, novos roteiros (aulas) possam ser elaborados aprimorando/aprofundando 
ainda mais os conteúdos tratados. 

Observamos que em FANTI, et al. (2008) já foi apresentado um breve relato de como o 
Winplot foi utilizado no estudo de gráficos de funções quadráticas/polinomiais de segun-
do grau, explorando os zeros/raízes reais (quando existem), pontos de máximo e mínimo, 
e auxiliando no estudo de fatoração, através do comando adivinhar.  
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Winplot -  Noções Básicas e Roteiro de Atividades
Embora os roteiros de atividades, apresentados no final dessa seção tenham sido ela-

borados de modo a não exigir conhecimento do Winplot, apresentamos aqui, antes desses 
roteiros, uma noção básica do software. 

Noções básicas: Tomaremos como referência, neste trabalho, a última versão, em Por-
tuguês existente até então do software Winplot. Com relação aos comandos por nós utili-
zados na elaboração das atividades para o Ensino Fundamental e Médio, as alterações em 
relação às versões anteriores foram poucas.  De fato, a versão que utilizamos no projeto 
(em 2009) foi uma versão anterior a essa que referiremos no texto. 

Ao abrirmos o programa nós encontramos inicialmente duas “opções”: Janela e Ajuda.  
Em Janela temos as escolhas: 2-dim, 3-dim, Adivinhar e Mapeador. Além disso, temos 
também Planetas, Abrir última e Usar padrão (ao selecionarmos uma dessas duas últimas 
opções estamos indicando qual arquivo o Winplot vai abrir, se é o último trabalho realiza-
do ou é a tela padrão), e Sair.  As opções 2-dim e 3-dim permitem que trabalhemos com 
funções/objetos no plano e no espaço, respectivamente. Estamos mais interessados em tra-
balhar com 2-dim tendo em vista nosso objetivo de explorar gráficos de funções reais (de 
uma variável real). Ao selecionarmos 2-dim ou 3-dim  aparecerá uma tela com os menus: 
Arquivo, Equação, Ver, Mouse (ou Botões – Btns), Um, Dois, Anim, Outros (ou Miscelânia). 
Existe em cada um dos Menus um arquivo de Ajuda, apropriado, em português, que nos dá 
algumas informações sobre a utilização dos comandos do menu selecionado. Por exemplo, 
selecionando Ver (após Janela, 2-dim) e Ajuda, aparecerá um quadro explicativo contendo 
certas informações sobre comandos do Menu Ver (ajuda Winplot).

Daremos uma breve descrição de alguns comandos/opções dos Menus:

Menu Arquivo: Para fechar um arquivo do Winplot que está aberto, clique na figura 
(“parábola amarela” – símbolo do Winplot) no canto superior esquerdo da tela, referente 
ao gráfico/arquivo que está aberto, e em seguida em fechar, ou feche clicando em “X” no 
canto à direita.

Para abrir um arquivo do Winplot que já tinha sido salvo (2-dim, por exemplo): clique em 
Janela, 2-dim, irá abrir um arquivo (padrão ou o último que foi feito). Nesse arquivo/tela 
que está aberto, clique em Arquivo, Abrir e em seguida procure o arquivo desejado no local 
disponível, computador ou pen drive, etc. 

Para abrir um arquivo novo, vá em Arquivo e selecione Novo.

Interessante: Para copiar os gráficos/construções já feitas, para um documento do Word, basta 
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abrir o arquivo do Winplot que contém os gráficos, selecionar Arquivo e Copiar. Em se-
guida, abrir o arquivo do Word e selecionar editar, colar (ou Ctrl v).

Há outros comandos/funções no menu Arquivo. Podemos, por exemplo, salvar um ar-
quivo do Winplot para o formato EPS, usando Arquivo, Exportação de gráficos, EPS.

Menu Equação: Em Equação temos os comandos para representações gráficas:

Equação Explícita (tipo y = f(x) ) 

Equação Paramétrica  (x = f(t), y = g(t ))   

Equação Implícita (tipo f(x,y) = c)  

Equação Polar (tipo r = f(t))  

 Aparecem ainda outras opções como Ponto, Segmento, Reta, Inventário, Fonte, Biblio-
teca, Definir função, etc...   

Inventário: Fornece uma caixa de diálogo que aparece só depois que o primeiro exem-
plo é criado, permite que você inspecione e edite exemplos existentes e faça outras modifica-
ções e construções. Para alterar um exemplo clique sobre a equação/função correspondente a 
ele (na caixa Inventário) com o mouse, e em seguida em editar (faça as alterações e clique 
em OK). Somente um exemplo por vez pode ser selecionado e alterado. Se selecionarmos 
equação na caixa Inventário aparecerá na tela a equação/função correspondente ao exemplo 
trabalhado. Caso a caixa de inventário não esteja aparecendo basta selecionar o menu Equa-
ção e em seguida  Inventário. 

Fonte : Permite mudar a fonte usada para mostrar as equações na tela. 

Biblioteca: Dá uma lista de funções (padrão) do Winplot

Definir função: Permite ampliar a biblioteca, criando uma nova função.

Importante: As funções da opção “Equação Explícita” devem ser digitadas de modo 
compatível com a notação usada na Biblioteca do programa. Listamos a seguir algumas 
funções e o modo de digitá-las no Winplot. 

Função Winplot
y=ax+b ax+b

y=xn x^n
y =| x | abs(x)

y= x sqr(x)
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ny x= root(n,x) ou x^(1/n)

y  = sen x sin(x)
y = cos x cos(x)
 y = tg x tan(x)

y = ax a^x
y = ex e^x  ou exp(x)

y = ln x ln(x)
y = loga x log(a, x)

Menu Ver: Alguns dos principais comandos desse menu são Ver, Zoom, Mover, Grade, 
Restaurar, Eixos, Linhas de Grade.,  

Ver : Permite redimensionar os eixos, para maior visualização do gráfico.

Zoom: Use as teclas Page Up e Page Down para aproximar ou afastar o gráfico na tela .

Restaurar : Restaura a configuração padrão.

Mover: Use as setas (para cima, baixo, direita, esquerda) do teclado para 
mover o gráfico.

Grade:  Apresenta um quadro com uma série de opções para melhor adequa-
ção da janela e detalhes relacionados ao sistema de coordenadas subjacente. 
Pode-se colocar vários  tipos  de  escalas nos  eixos, usando  inclusive múltiplos 
de  p,  inserir linha de grade, etc.  

Eixos: Muda cor, espessura, etc dos eixos Ox e Oy

Linhas de Grade: Permite adequar cor e espessura da linha de grade.

Menu Mouse  (ou Botões- Btns): 

(LB ou BE- Botão Esquerdo - Left ; RB ou BD - Botão Direito - Right). 

Arrastar Box BE/Recentr zoom BD: Quando este comando estiver selecionado, ao clicar 
com BD do mouse sobre um determinado ponto do gráfico, criamos um caixa para visu-
alizar com mais detalhe o gráfico, nas proximidades do ponto, e com BE recentraliza o 
gráfico. Se necessário, use Ver, Restaurar, para voltar a posição inicial. 

Texto: Após selecionar Texto, podemos com BE (do mouse apertado) mover para um 
lugar mais adequado da tela uma equação/lei de uma função, que estiver na tela. Por outro 
lado, ao clicar com o BD aparecerá uma caixa de texto.
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Colar: Com a opção colar selecionada podemos com um clique com BD colar gráfico 
do “clipboard”. Para remover uma figura clicar com BD e em apagar.

Coords XY BE/Recentr BD: O botão esquerdo dá as coordenadas do ponto selecionado 
e o direito recentraliza/movimenta o gráfico, sem mudar o tamanho da janela.

Desenhar: Com esta opção selecionada pode-se fazer com BE desenho livre na tela. A 
cor e espessura da linha (do desenho) pode ser também definida no menu Mouse.

Menu Um:

Traço: Permite o usuário percorrer o gráfico de uma função, usando uma barra de rola-
gem, visualizar aproximações de Taylor da mesma. É possível também movimentar retas 
secantes por um ponto fixado na curva, ou ver retas tangentes ao longo da curva. Estas 
duas opções são úteis, por exemplo, para ilustrar o conceito de derivada.  

Zeros: possibilita encontrar (e marcar) as interseções do gráfico de uma função com o 
eixo Ox (zeros).

Extremos: Encontra os pontos de máximo e mínimo da função. 

Integração: Dá opções de integração da função considerada. 

Menu Dois:

Interseções: Determina a interseção entre duas curvas 

Integrações: Dá opções de integração entre duas funções. O programa calcula a integral 
de f - g, onde f e g são funções especificadas pelo usuário. 

Combinações: Faz operações com funções: soma, produto, composta, etc. 

Menu Anim (Animação): Permite animar gráficos de funções ou equações cuja expres-
são foi dada e contenha um ou mais parâmetro (tais parâmetros precisam ser inseridos na 
equação/função). Por exemplo, pode-se trabalhar com a função quadrática y = ax2+bx+c  e 
variar  valores os valores de a, b ou c após inseri-la (usando Janela, 2-dim, Equação, Explici-
ta, ax^2+bx+c), clicar em Anim e selecionar o parâmetro que queremos variar, suponhamos 
A, e movimentar a barra de rolagem que aparece na caixa auxiliar. O Intervalo de variação 
e a velocidade podem ser adequados.

Menu Outros (ou Miscelânea): Nesse menu encontramos as opções Fontes que permi-
te escolher uma fonte (para Escala dos eixos, Tabelas, Inventário, e Coordenadas), Cores 
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(para Fundo da tela, por exemplo), Eq. dif. miscelânea, Dados, Texto, Tolerância, entre outras.  
Para mudar a cor de fundo da tela selecione: Outros (ou Misc, se for alguma versão anterior), 
Cores, Fundo, Cor (escolha a cor desejada) e fechar.

A seguir vejamos com mais detalhes a opção “Grade” do menu “Ver”: 

Selecionando Janela, 2-dim aparecerá a tela para representarmos os gráficos. Usando 
as opções Ver, Grade aparecerá uma tela (quadro), como na figura seguinte, que indica que 
podemos escolher os intervalos das “marcas” nos eixos x e y, o “número de decimais” em cada  
eixo, etc... 

FIGURA 1: Grade (menu Ver -  Winplot)

Mais especificamente, ao selecionarmos (após Ver, Grade), eixos, ambos (aplicar e fechar): 
aparecerão os dois eixos x e y. Selecionado setas, ambos (aplicar e fechar): aparecerão as setas 
nos eixos x e y. Ainda,

pontos (na segunda linha da caixa de grade): aparecerá uma “malha pontilhada” (pontos 
em cruz).

rótulos  ( e ambos) : aparecerão as letras x e y nos eixos.

marcas (ambos): selecionado marcas serão inseridas pequenas marcas verticais nos eixos 
x e/ou y, cujo tamanho pode ser definido usando “tamanho da marca”. 

escala (sobre eixos) aparecerão os números nos eixos de acordo com o intervalo e a opção 
escolhida.  

Por exemplo, para o eixo x (já tendo selecionado marcas-ambos) fazendo,

intervalo:  1 , escala  (em x) e aplicar, aparecerão os números ... -2, -1, 0, 1, 2, 3... no eixo x. 
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Ou

intervalo: pi/2 (digite dessa forma), selecionando escala (em x),  e clicando  em pi (de-
pois de freq) e aplicar, aparecerá no local indicado para intervalo x o número (aproximado) 
1.570796, e na tela aparecerão os números .... – p, -p/2, 0, p/2, p, ... no eixo x.  

Decimais: indica o número de casas decimais a ser usado.

Freq: indica a freqüência que queremos que os números apareçam nos eixos. 

Retangular: aparecerá uma tela quadriculada (linhas contínuas).

Pontilhado e Retangular: aparecerá uma tela “quadriculada” formada de linhas pontilhadas.

Alguns Roteiros de Atividades: Na sequência apresentamos roteiros de atividades (que 
referiremos também como “aulas”), que foram elaborados e aplicados em Laboratórios de 
Informática com classes do Ensino Médio: 

Aula 1.Representando pontos e segmentos no plano, 

Aula 2. Funções polinomiais do 1º e 2º graus (ou afins e quadráticas),

Aula 3. Funções Exponenciais,

Aula 4.Funções Logarítmicas, 

Aula 5. Função seno,

Aula 6. Função Cosseno,

Aula 7. Funções Polinomiais. 

Para facilitar o uso do material (cópias/xerox) por professores interessados em utilizá-
-los em suas aulas, em Laboratórios de Informática, vamos apresentar os roteiros/aulas 
assim como foram utilizados no projeto, em espaçamento simples (no caso foram incluí-
dos também, nesses roteiros/aulas, os nomes, do projeto na UNESP, da escola de Ensino 
Médio onde foram aplicados, e um espaço para o aluno colocar o seu nome). Ainda, as 
figuras serão numeradas separadamente em cada “aula” proposta. 

Em geral uma “aula” pode ser desenvolvida/trabalhada independentemente das demais. 
Como já observado anteriormente, para o desenvolvimento de algumas dessas “aulas”  fo-
ram necessárias mais de uma hora/aula. 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

1376
C

ap
.7 • E

d
ucação

 M
atem

ática

Aula 1: Representando pontos e segmentos no plano.

Público Alvo: 8ª série Ens. Fund., e 1a a 3a  Séries do E. Médio.        Software: Winplot

Observação: Para baixar o Winplot use http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html 
(selecione Português). Para melhor visualização utilizar as teclas PageUp para aumentar o 
tamanho do gráfico/figura na tela (aproximar), PageDown para diminuir (afastar) e setas 
(→,↑,←, ↓).

Apresentamos a seguir os passos básicos para o desenvolvimento das atividades:

Passos: 1) Abrindo o programa e preparando a tela/eixo cartesiano:

a) Abrir o Winplot (software do grupo Peanut - clicar no ícone “parábola amarela”)

b) Clicar em Janela – 2-dim;

c) Adequando nosso sistema de coordenadas: Clicar Menu Ver – Grade (alguns itens já são 
estão selecionados automaticamente/tela padrão do Winplot). Marcar as caixas: eixos, am-
bos, marcas, setas, escala (marque em x e y - use intervalo 1(para x e 0 para y), decimais – 0, 
escala sobre - eixos, grade – pontilhado e retangular (deixar todos os quadrantes selecionados); 
aplicar e fechar (ver Fig.1.1).

Atividade I. Representar os pontos P1=(2,1), P2=(2,3) e P3=(4,1).

Passos: 2) Representar o ponto P1=(2,1): Equação, ponto, (x,y), digite 2 e 1, tamanho do 
ponto 2, e ok. Deverá aparecer na tela o ponto escolhido. Deverá aparecer também, ao lado, 
um quadro como na Fig. 1.2, caso não apareça selecione no menu (acima na tela) Equação 
e depois  Inventário. 

   

         
Figura 1.1: Grade  Winplot                                  Figura 1.2: Equação/Inventário - Winplot
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3)Usando essa caixa, clique em equação (para mostrar a equação na tela), automatica-
mente as coordenadas do ponto será exibida na tela.

4) Representando os demais pontos:  Para representar os outros pontos na mesma tela 
(ou arquivo) basta repetir (no arquivo que está aberto) o mesmo procedimento: Equação, 
Ponto, (x,y), digite 2 e 3, tamanho do ponto 2, e clique em ok. Use novamente equação (na 
caixa inventário) para exibir as coordenadas do ponto. Agora, repita novamente para o 
ponto (4,1): Equação, Ponto, (x,y), digite 4 e 1, tamanho do ponto 2, ok e equação (para 
mostrar as equações do ponto na tela).

5) Ajustando a “posição do texto/coordenadas” dos pontos na tela: Para colocar na 
tela o texto/coordenadas próximas dos respectivos pontos, simplesmente selecione Mouse 
(ou Bnts), Texto e clique e arraste com o botão esquerdo do mouse apertado as “coordenadas” 
próxima ao respectivo ponto. Na Fig. 1.3, apresentada na seqüência, fizemos isso com os 
pontos P1 = (2,1) e P2 = (2,3).

6) Digitando um texto na tela: Podemos também (uma vez que já selecionamos Mouse 
(ou Bnts) e Texto), clicar com o botão direito do mouse sobre um local da tela e digitar 
um texto qualquer, por exemplo, “Representando pontos no plano”, ou digitar as coordenadas 
x e y do ponto (x,y) e em seguida em ok. Para um novo texto, clique novamente na tela 
com o botão direito. Na figura digitamos ponto P1, para o ponto (2,1), P2 para (2, 3) e as 
coordenadas de P3, ou seja, (4,1).

7) Caso queira salvar essa atividade, selecione Arquivo, Salvar como, escolha o local a 
ser salvo (Salvar em computador: C, ou pen-drive, etc) e digite o nome adequado para o 
arquivo e clique em Salvar. 

Figura 1.3: Representando pontos
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Atividade II: Representar o segmento com extremos nos pontos (2,1) e (3,3). (Em 
geral não há necessidade de adequar novamente as coordenadas - fica a anterior).

Passos: 8) Selecione Arquivo, Novo. Depois, Equação, Segmento, (x,y), digite x= 2 e y= 
1  (primeiro ponto), 3, 3 (para o 2º. ponto), espessura da linha 2, e clique em ok.

Figura 1.4: Segmento

Observação: Algumas variações podem ser feitas de modo a obter um “segmento pon-
tilhado”, a cor seja alterada e espessura da linha. 

Exercícios: 1) Marcar os pontos Q1=(1, -1) e  Q2=(3,2; 2) (note, aqui x = 3,2 e y = 2, e 
para o número real 3,2 digitar no Winplot 3.2).

2) Representar os pontos (-2,1) e (0,3) (use tamanho do ponto 3), e o segmento com 
extremos nesses pontos.

3) Representar um triângulo isósceles  de base AB, sendo A=(2,1) e B=(4,1).

4) Representar um quadrado de área 4. 

5) Representar um triângulo de área 3 tendo (1,1) como um de seus vértices. 

Aula 2: Gráficos de funções polinomiais do 1º e 2º graus (ou afins e quadráticas).

Público Alvo: 1a Série do Ensino Médio.                      Software: Winplot

Observação: Para baixar o Winplot use http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html 
Para melhor visualização utilizar as teclas PageUp para aumentar o tamanho do gráfico na 
tela (aproximar), PageDown para diminuir (afastar) e setas (→,↑,←, ↓).   

Apresentamos a seguir os passos básicos para o desenvolvimento da atividade:

1) Abrir o Winplot (clicando no ícone – “parábola amarela”)

2) Clicar em Janela – 2-dim;
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3) Adequando nosso sistema de coordenadas: Clicar Menu Ver – Grade (alguns itens já são 
estão selecionados automaticamente/tela padrão do Winplot). Marcar as caixas: eixos, am-
bos, marcas, setas, escala (marque em x e y - use intervalo 1 (para x e para y), decimais – 0, 
escala sobre - eixos, grade – pontilhado e retangular (deixar todos os quadrantes selecionados); 
aplicar e fechar (ver Fig.2.1). 

4) Clicar Menu Outros – Decimais – digitar 0 e clicar em - ok;

5) Clicar Menu Equação, Explícita: obterá um quadro como na Fig. 2.2 abaixo.

6) Digitar a lei da função f(x) = x+1 e selecionar ok (aparecerá na tela o gráfico).              

                 

       Figura 2.1: Menu - Grade      Figura 2.2: Menu Equação, Explícita, x+1

7) Na caixa Inventário, clicar em equação para mostrar na tela a lei y=x+1. 

8) Marcar as coordenadas dos pontos do gráfico que intersectam os eixos x e y, para isso 
clicar em Equação – ponto – (x,y)..., digitar as coordenadas dos pontos que intersectam o 
eixo x das abscissas – que no caso é (x= -1, y= 0), repetir para o eixo y das ordenadas, para 
que esse  pontos apareçam marcados na tela.

9) Completar: Esta função é _______________ (crescente/decrescente).

10) Menu Equação, Explicita digitar a Função f(x) = -x+1 e clicar em ok.;

11) Clique em equação para mostrar na tela a lei y= - x+1; marcar as coordenadas dos 
pontos do gráfico que intersectam os eixos x e y, como para y=x+1, ver item 8). 

12) Completar: Esta função é ____________ (crescente/decrescente).

13) Clicar Menu – Arquivo – Novo;

14) Menu Equação, Explícita – digitar a função f(x) = x^2+2x-3 e clicar em ok.

15) Quais são os zeros da função? (isto é, as raízes da equação x2 + 2x - 3= 0)?______.
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16) No Menu Equação, Ponto – (x,y)..., digitar as coordenadas dos pontos que corres-
pondem, no gráfico, as raízes/zeros da função (isto é os pontos do gráfico -parábola - que 
intersectam o eixo x das abscissas, ou seja, tem ordenada y = 0).

17) Equação, Ponto - (x,y)..., digitar as coordenadas (x, y) do vértice da parábola.

18) Quais são as coordenadas do vértice? __________;

19) Em que intervalo a função é positiva, ou seja, para quais valores de x tem-se   
y = f(x) > 0 ? _____________ , e negativa? _____________.

20) Exercício: Repetir os itens 13) a 19)  para a função função f(x) = -x^2+4x.

Aula 3: Função Exponencial.

Público Alvo: 1ª Série do Ensino Médio.              Software: Winplot.

Observação:  

No site http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html pode-se obter o Winplot para 
download (selecione Português). Quando estiver usando o Winplot, para melhor visuali-
zação, utilizar as teclas PageUp para aumentar o tamanho do gráfico na tela (aproximar), 
PageDown para diminuir (afastar) e setas (→,↑,←, ↓).  Para corrigir/alterar dados já 
apresentados na tela selecione Menu Equação – Inventário – Editar.

Passos básicos:

1)  Abrir o Winplot;

2)  Clicar em Janela – 2-dim;

3)  Clicar no menu Mouse (ou botões- Btns) - Coords XY BE/Recentr BD;

4)  Clicar no menu Ver – Grade (alguns itens já são estão selecionados automaticamente/tela 
padrão no Winplot). Marcar as caixas: eixos, ambos, marcas, setas, escala (marque em x e y), 
use intervalo 1, decimais -0, escala sobre - eixos, grade – pontilhado e retangular; e aplicar e 
fechar .

5)  Clicar Menu Outros – Decimais – digitar 0 e clicar em - ok;

6)  Clicar no menu Equação, Explícita: aparecerá uma caixa/tela como na figura:
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Figura 3.1: Menu Equação, Explícita, f(x)=2^x

7)  Digitar a função f(x) = 2^x  (que significa f(x) = 2x ) e clicar em ok.

8)  Na caixa Inventário, clique em equação para mostrar na tela a lei y=2^x 

9) Olhando o gráfico obtido, responda: o que acontece com os valores de y à medida 
que x aumenta? __________________________

10) O que acontece com os valores de y à medida que x diminui? _____________

11) Esta função é crescente ou decrescente? _______. Por quê? ______________

12) No menu Equação, Explicita digitar a função f(x) = 0.5 ^x  (ou (1/2)^x) e ok.

13) O que acontece com os valores de y à medida que x aumenta? ____________. O 
que acontece com os valores de y à medida que x diminui? _____________.

14) Esta função é crescente ou decrescente? __________ . Por quê? __________.

15) Há uma simetria entres os gráficos feitos acima?_____________. Se tiver, qual é o 
eixo de simetria entre eles?______________________________________.

16) Os dois gráficos se cruzam no ponto (0,1) e esse é o único ponto de intersecção dos 
dois gráficos. Porque?______________________. Justificar isso algebricamente igualan-
do as duas funções e achando o ponto que as mesmas têm em comum _______________
___________________.

17) No menu Equação, Explicita digitar a função f(x) = 1 + 2^x  e ok.

18) Os pontos (1,2) (2,4) pertencem ao gráfico da função y=2^x, e os pontos (1,_ ) 
(2,__). pertencem ao gráfico da função f(x)= 1+2^x.  Comparando o gráfico dessa última 
função como o da função y= 2^x  e, o que você observa (há alguma relação entre eles)?__
__________________________.
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Aula 4: Função Logarítmica.

Público Alvo: 1ª Série do Ensino Médio.                    Software: Winplot.

Observação Para uma melhor visualização utilizar as teclas PageUp para aumentar 
o tamanho do gráfico na tela (aproximar) e PageDown para diminuir (afastar) e setas 
(→,↑,←, ↓). O Winplot pode ser obtido na página http://math.exeter.edu/rparris/win-
plot.html. Para corrigir/alterar dados já apresentados na tela ir em Menu Equação – In-
ventário, selecionar o que se quer alterar– clicar em Editar e fazer as alterações.

Apresentamos a seguir os passos básicos:

1) Abrir o Winplot;

2) Clicar em Janela – 2-dim;

3) Clicar no menu Mouse (Botões- Bnts);

4) Clicar no menu Ver – Grade (alguns itens já são estão selecionados automaticamente/tela 
padrão no Winplot). Marcar as caixas: eixos, ambos, marcas, setas, escala (marque em x e y), 
use intervalo 1, decimais -0, escala sobre - eixos, grade – pontilhado e retangular; e aplicar e 
fechar .

5) Clicar no menu Equação, Explícita: aparecerá uma tela como na Fig. 4.1:
        

        

Figura 4.1: Menu Equação, Explícita, log(2,x)                      Figura 4.2: Gráf. xlog2 e xlog 2/1

6) Digitar a função f(x) = log (2,x)  (que significa f(x) = xlog2 ). Em espessura da linha 
digite 2 e clicar em ok.

 7) Clique em equação para mostrar na tela a lei y= log (2,x).

8) Olhando o gráfico obtido, responda: o que acontece com os valores de y à medida 
que x aumenta? __________________________.
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 9) O que acontece com os valores de y à medida que x aproxima de zero (x positivo)? 
_________________.

10) Esta função é crescente ou decrescente? _____________ . Por quê?_________.

11) No menu Equação, Explicita digitar a função f(x) = log (0.5 , x).

12) O que acontece com os valores de y a medida que x aumenta? ______________.

13) O que acontece com os valores de y a medida que x tende a zero? ___________.

14) Esta função é crescente ou decrescente? ________________ . Por quê? ______.

15) Há uma simetria entres os gráficos feitos acima (ver Fig.4.2)?_____________. Se 
tiver, qual é o eixo de simetria entre eles?_______________________________.

16) Os dois gráficos se cruzam no ponto (1,0) e esse é o único ponto de interseção dos 
dois gráficos. Porque?______________. Tente justificar isso algebricamente igualando as 
duas funções e achando o ponto que as mesmas têm em comum.

17) No menu Equação, Explicita digitar a função f(x) = 1 + log(2,x).

18) Os pontos (2,1) (4,2) pertencem ao gráfico da função y = log(2,x), e os pontos 
(2,__) (4,__) pertencem ao gráfico da função f(x) = 1 + log(2,x).  Comparando o gráfico 
dessa última função como o da função y = log(2,x), o que você observa (há alguma relação 
entre eles)?____________________.

Aula 5: Função seno.

Público Alvo: 2ª Série do Ensino Médio                  Software:  Winplot

Observação: Para melhor visualização utilizar as teclas PageUp para aumentar o tama-
nho do gráfico na tela (aproximar), PageDown para diminuir (afastar) e setas (→,↑,←, ↓). 
O Winplot pode ser obtido na página http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html. 

Passos básicos:

1) Abrir o Winplot; Clicar em Janela – 2-dim.

2) Adequando nosso sistema de coordenadas: Clicar Menu Ver – Grade (alguns itens já 
são estão selecionados automaticamente/tela padrão do Winplot). Marcar as caixas: eixos, 
ambos, marcas, setas, escala (marque em x e y - use intervalo pi/4 para x e 1 para y, decimais 
– digite 1, freq. 1, selecione também em pi para x. Escala sobre - eixos, grade – pontilhado 
e retangular  (ver Fig. 5.1)  
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3) Clicar Menu Outros – Decimais – digitar - 0, clicar em ok;

4) Clicar Menu Equação, Explícita: aparecerá um quadro como na Figura 5.2.

        
 Figura 5.1: Menu - Grade        Figura 5.2: Menu Equação, Explícita, sin(x)  

5) Digitar a função f(x) = sin(x) (de fato deveria ser  sen(x), mas o software usa sin(x)), 
e clicar em ok. A seguir na caixa Inventário, que vai aparecer, clique em equação (para 
mostrar a equação/lei da função na tela). Responda, qual o Período (da função) ________, 
Amplitude ______ e  Conjunto  Imagem ___________. 

5.1) Repita: Menu Equação, Explícita, digitar a função f(x) = sin(2x) e clicar em ok.      
A seguir, na caixa Inventario, selecionar equação. Responda qual o Período ______, Am-
plitude_______, Conj. Imagem___________ dessa função.

5.2) Comparar os gráficos das  funções  sen(2x) e sen(x) (Fig. 5.3) e responder quais 
alterações podem ser observadas no que se refere a Período ________________,  Ampli-
tude ___________ e Imagem _____________.

        
Figura 5.3: Gráfico das funções sen(x) e sen(2x) 

5.3) Repetir 4) e 5) para obter o gráfico da função f(x) = sen(4x); selecionar também 
equação. Responda, qual o Período _____, Amplitude____, Imagem_______. Comparar 
os gráficos das funções sen(4x) e sen(x) no que se refere a Período ____________, Ampli-
tude _________ e Conjunto Imagem _____________.
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5.4) Idem para a função f(x) = sen(x/2). Responda, qual o Período  _________, Ampli-
tude________ e Imagem__________. Compare os gráficos das funções sen(x/2) e sen(x) 
no que se refere a Período ____________, Amplitude,_________ e Imagem __________.

6) Menu Arquivo, Novo. Menu Equação, Explicita, digitar a função f(x) = sin(x). se-
lecionar equação na caixa inventario. Dar o Período _______, Amplitude________, Ima-
gem________.  

6.1) Representar o gráfico da função f(x) = 2sen(x); selecionar também equação na caixa 
inventário. Responder qual o Período __________, Amplitude _________ e  Imagem 
__________.   

6.3) Comparar os gráficos das  funções  2sen(x) e sen(x) e responder quais alterações 
podem ser observadas no que se refere a Período:_____________, Amplitude,__________ 
e  Imagem __________.

6.2) Digitar agora a função f(x) = 3sin(x); selecionar também equação. Responder qual 
o Período ______ Amplitude________ Imagem__________   

6.4) Comparar os gráficos das  funções  3sen(x) e sen(x) e responder quais alterações 
podem ser observadas no que se refere a Período_____________, Amplitude,__________ 
e Conjunto Imagem ____________.

7) Menu Arquivo, Novo. Menu Equação, Explicita digitar f(x)= sin(x) e selecionar 
também equação na caixa Inventario.  Dar: Período _____, Amplitude _____ e Imagem 
________ . 

7.1) Representar o gráfico da função f(x) = 1+sen(x); selecionar equação na caixa in-
ventário e responder, qual o Período  _______,  Amplitude _______ e Imagem________..   

7.2) Representar o gráfico da função f(x) = -2+sen(x); selecionar também equação  e 
responda, qual o Período  ________,   Amplitude _______ e Imagem__________.

7.3) Comparar os gráficos das  funções  1+sen(x) e sen(x) e responder quais alterações 
podem ser observadas no que se refere a Período:_______________ __________, Ampli-
tude,_________ e  Imagem __________.

7.4) Comparar os gráficos das  funções  -2+sen(x) e sen(x).  Período _____________, 
Amplitude ___________ e  Imagem __________.

8) Representar, usando o Winplot, o gráfico da função f(x)= 1+2sen(4x). 
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Usando o recurso animação: 

1) Adequar o sistema de coordenadas como no item 1), se necessário.

2) Menu Equação, Explicita. Digitar a função f(x) = sin(Ax)

3) Clicar em Anim e depois em Parâmentros A-W (selecione A, se necessário).  

4) Clicar na barra de rolagem que aparece na caixa (“valor corrente de A”) e movi-
mentá-la lentamente com o botão esquerdo do mouse apertado.  Observar o que ocorre. 
Podemos também clicar em auto-cícl (nesse caso use no teclado S: para sair/finalizar, P: 
pausa, R: rápido e L: lento).

        
Figura 5.4: Anim, Parâmetro “A”

5) Repetir os passos acima para as funções f(x) = Asin(x) e f(x) = A+cos(x).

Aula 6: Função cosseno. 

Público Alvo: 2ª Série do Ensino Médio,                  Software Winplot

Observação: Para melhor visualização utilizar as teclas PageUp para aumentar o tama-
nho do gráfico na tela (aproximar), PageDown para diminuir (afastar) e setas (→,↑,←, ↓). 
O Winplot pode ser obtido na página http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html. 

Para corrigir/alterar dados já apresentados na tela ir em Menu Equação – Inventário, 
selecionar o que se quer alterar– clicar em Editar e fazer as alterações.

Passos básicos:

1) Abrir o Winplot; Clicar em Janela – 2-dim.

2) Adequando nosso sistema de coordenadas: Menu Ver – Grade (alguns itens já são estão 
selecionados automaticamente/tela padrão do Winplot). Marcar as caixas: eixos, ambos, 
marcas, setas, escala (marque em x e y - use intervalo pi/4 para x e 1 para y, decimais – 
digite 1, freq. 1, selecione também em pi para x. Escala sobre - eixos, grade – pontilhado e 
retangular  (Fig. 6.1)  
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3) Clicar Menu Outros (ou Misc) – Decimais – digitar - 0, clicar em ok;

4) Clicar Menu Equação, Explícita: aparecera um quadro como na Fig. 6.2.

 

       
 Figura 6.1: Menu - Grade                 Figura 6.2: Menu Equação, Explícita, cos(x) 

5) Digitar a função f(x) = cos(x) e clicar em ok. A seguir na caixa Inventário, que vai 
aparecer, clique em equação (para mostrar a equação/lei da função na tela). Responda, qual 
o Período _____ Amplitude_______ e Conjunto Imagem__________.

5.1) Repetir: Menu  Equação, Explícita, digitar a função f(x) = 1+cos(x) e clicar em ok.  
A seguir, na caixa Inventario, selecionar equação. Responda qual  o Período ________,  
Amplitude _______ e Imagem__________ dessa função.  

5.2) Comparar os gráficos das  funções  1+cos(x) e cos(x) e responder quais alterações 
podem ser observadas no que se refere a Período ____________, Amplitude,_________ 
e  Imagem __________.

5.3) Representar o gráfico da função f(x) = -1 +cos(x); dar sua  equação  (na tela),  dar  o 
Período  ______, Amplitude _____ e Imagem_______. Comparar  os gráficos das funções  
y=cos(x) e  f(x)= -1+cos(x) no que se refere a Período, Amplitude e Imagem ___________.    

6) Arquivo, Novo (não precisa salvar o anterior). Representar o gráfico da função f(x) = 
cos(x) (clicar em equação), e depois o de f(x) = (1/2)cos(x) (clicar em  equação). Para essa 
última função temos: Período ________, Amplitude ______ e Imagem _______.

6.1) Digitar a função f(x) = [1+cos(x)]/2 = ½ + ½cos(x);  mostrar a equação na tela. 
Responder qual o Período  ______Amplitude_______ Imagem__________   

6.2) Qual a diferença entre os gráficos das funções  y=cos(x) e  f(x)=(1+cos(x))/2? 

7) Digitar a função f(x) = - cos(x); clique em  equação em Inventário. Escrever  quais 
diferenças podem ser observadas no que se refere ao Período __________, Amplitude 
_________ e  Imagem _________das funções  y = cos(x) e f(x) = - cos(x).
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Aula 7: Gráficos de funções polinomiais.

Público Alvo: 3ª Série do Ensino Médio.    Software: Winplot.

Observação:  Para melhor visualização na tela do Winplot utilizar as teclas PageUp 
para aumentar o tamanho do gráfico na tela (aproximar), PageDown para diminuir (afas-
tar) e setas (→,↑,←, ↓).  Para corrigir/alterar dados já apresentados na tela do Winplot ir 
ao menu Equação – Inventário, selecionar o que se quer alterar– clicar em Editar e fazer 
as alterações.  

O Winplot pode ser obtido na página http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html. 

Passos:

1) Abrir o Winplot (software do grupo Peanut).

2) Clicar em Janela – 2-dim;

3) Adequando nosso sistema de coordenadas: Clicar Menu Ver – Grade (alguns itens já são 
estão selecionados automaticamente/tela padrão do Winplot). Marcar as caixas: eixos, am-
bos, marcas, setas, escala (marque em x e y - use intervalo 1 (para x e para y), decimais – 0, 
escala sobre - eixos, grade – pontilhado e retangular (deixar todos os quadrantes selecionados); 
aplicar e fechar (ver Fig. 7.1). 

4) Clicar no menu Outros (Misc)– Decimais – digitar 0 e clicar em - ok;

5) Clicar Menu Mouse (Btns – Coords xy BE Recentre BD);

6) Clicar no menu Equação, Explícita: obterá um quadro como na Fig. 7.2 abaixo.

7) Digitar a lei da função f(x) = 2x+1, em espessura da linha digite 2, e selecionar ok 
(aparecerá o gráfico na tela).              

     

   
      Figura 7.1:  Menu - Grade    Figura 7.2: Menu Equação, Explícita, 2x+1  
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 7.1) A seguir na caixa Inventário, que vai aparecer, clique em equação (para mostrar a 
equação/lei da função na tela).

7.2) Quais são os zeros/raízes da função f(x) = 2x+1? (isto é, as raízes da equação 
2x+1=0?). No menu Equação – Ponto – (x,y)..., digitar as coordenadas dos pontos que 
representam, no gráfico, as raízes da função (isto é os pontos do gráfico que interceptam o 
eixo x das abscissas, ou seja, tem ordenada 0), que no caso é x= – 0,5 (que devemos digitar 
-0.5) e y= 0.  

7.3)  Completar: Esta função é _______________ crescente/decrescente.

 Clicar menu – Arquivo – Novo; menu Equação, Explícita – digitar a função f(x) = 
x^2+2x-3 e ok, para obter o gráfico (parábola). 

8.1) Quais são os zeros/raízes da função? (raízes da equação  x2 + 2x – 3 = 0 ?)  _____ 
_____. No menu Equação – Ponto – (x,y) ..., digitar as coordenadas dos pontos que repre-
sentam, no gráfico, as raízes da função f(x) = x^2+2x-3 (pontos do gráfico que intersectam 
o eixo x, ou seja, tem ordenada 0).

8.2) Quais são as coordenadas do vértice? __________________. 

No menu Equação – Ponto – (x,y)..., digitar as coordenadas (x, y) do vértice. 

A concavidade da parábola nesse caso está voltada para cima ou para baixo?__________.

8.3) Menu Equação – Ponto digitar (x-1)*(x+3). O que você observa relativamente ao 
gráfico dessa função e da anterior?_______________. Note que x^2+2x-3  = (x-1)(x+3) = 
(x+1)(x-2)(x-3). Menu Equação - Explícita – digitar (1/2)*(x-1)*(x+3). E agora o que você 
observa em relação ao gráfico dessa função e da anterior?___________ e com relação às 
raízes/ zeros? ____________.

Menu Equação, Explícita – digitar a função f(x) = -x^2+4x-5.

9.1) Essa função tem raízes reais? ______. Caso tenha marque na tela tais pontos usan-
do Equação, Ponto – (x,y) ... 

9.2) Quais as coordenadas do vértice? _______. Menu Equação – Ponto – (x,y)..., digi-
tar as coordenadas (x, y) do vértice. A concavidade da parábola nesse caso está para cima 
ou para baixo?______ 

 9.3) Menu Equação, Explícita – digitar a função f(x) = -x^2+4x-3. Essa função tem ra-
ízes reais? Compare com o gráfico da função anterior. O que você observa? ___________. 
Note f(x) = -x^2+4x-3 = (-x^2+4x-5) +2
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10) Clicar menu – Arquivo – Novo; menu Equação, Explícita – digitar a função f1(x) 
= x. Equação, Explícita  digitar a função f2(x) = x^2. Fazer o mesmo para as funções f3(x) 
= x^3, f4(x) = x^4 e f5(x) = x^5 . O que você observa com relação aos zeros dessas funções? 
E com relação aos gráficos? O que acontece próximo da origem, com os gráficos das 
funções, à medida que aumentamos o grau da função polinomial? __________ ____ 
_______ _____ 

11) Clicar menu – Arquivo – Novo; menu Equação, Explícita – digitar a função f(x) = 
x*(x^2-1) = x^3 - x^2. Quais são os zeros/raízes (reais) dessa função?______. 

12) Menu Equação - Explícita – digitar f(x) = x^3-4x^2+x+6. Quais são os zeros/raízes 
(reais) dessa função polinomial? (isto é, as raízes reais da equação x^3 - 4x^2+x+6 = 0)? 
_____ e _____.

13) Menu Equação - Explícita – digitar (x+1)*(x-2)*(x-3). O que você observa relativa-
mente ao gráfico dessa função e da anterior?  Note que x^3-4x^2+x+6 = (x+1)(x^2-5x+6) = 
(x+1)*(x-2)*(x-3). Menu Equação - Explícita – digitar                   (-1/2)*(x+1)*(x-2)*(x-3). 
E agora o que você observa em relação ao gráfico dessa função e da anterior?_______ e 
com relação aos zeros?______   (ver Fig. 7.3).

14) Menu Equação - Explicita digitar a função f(x) = x^4 – 5x^3 + 5x^2 + 5x – 6. Quais 
são os zeros da função? Menu Equação - Explicita digitar (x^2-1)* (x-2)*(x-3).  O que 
você observa, relativamente ao gráfico?_______________.

15) Menu Equação - Explicita digitar (x^2+1)*(x^2-5x+6) ou x^4-5x^3+7x^2-5x +6. 
Quais são os zeros/raízes (reais) dessa função?____________________. 

   
Figura 7.3: Gráficos de duas funções polinomiais
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RESULTADOS/CONCLUSÕES

As atividades desenvolvidas nos laboratórios de informática das escolas, usando o sof-
tware Winplot no ensino de Matemática, teve uma participação bastante ativa dos alunos 
e o interesse dos mesmos é confirmado nos questionários de avaliação que apresentamos 
na E.E. Profa. Amira Homsi Chalella e na Etec Philadelpho G. Netto. Os conteúdos 
trabalhados estão de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais e também a Pro-
posta Curricular do Estado de São Paulo ver, por exemplo, o Caderno do Professor de 
Matemática - 2a série, v.1 - 2009, da Secretaria do Estado de São Paulo, p. 36 (Situação de 
Aprendizagem 3 - Gráficos de funções periódicas envolvendo senos e cossenos):

“[...] sugerimos que o professor utilize um software de construção de grá-

ficos para auxiliar a compreensão dos alunos e imprimir maior velocida-

de às conclusões.”  

Com o uso do Winplot foi possível detectar, por exemplo, que muitos alunos não ti-
nham entendido, durante o desenvolvimento das aulas normais, os conceitos de amplitude 
e período das funções trigonométricas seno e cosseno, e assim esses conceitos foram re-
tomados e explorados. Destacamos que nas atividades, constam as séries que aplicamos 
(seguimos a seriação de acordo com o proposto no Caderno do Professor – SEE – SP), 
mas tal material pode ser utilizado para outras séries mais avançadas, por exemplo, para 
revisão do assunto. Observamos que de acordo com o interesse e a participação da turma, 
as atividades podem ser enriquecidas. Por exemplo, pode-se incluir, no estudo de funções 
trigonométricas, atividades/perguntas relativas à função ser par ou ímpar. No estudo de 
funções, certamente muitas outras informações podem ser obtidas/exploradas a partir da 
representação gráfica. Também se pode usar o Winplot para “resolver geometricamente”, 
ou melhor, “testar a veracidade” da solução de um problema que foi obtida através de 
cálculos algébricos. Isso foi feito com classes de 3ªs séries usando algumas questões de 
vestibulares/Enem. Nesse caso, as questões precisam ser previamente selecionadas pelos 
bolsistas e uma melhor adequação do sistema de coordenadas ou alguns passos/comandos 
adicionais do Winplot podem ser necessários. Segue um exemplo:

(UFSCar - 2008) A figura (Fig. 2 abaixo) indica a representação gráfica, no plano 
cartesiano ortogonal xOy, das funções y = x2 + 2x - 5 e xy = 6. Sendo P, Q, R os pontos de 
intersecção das curvas, e p, q e r as respectivas abscissas dos pares ordenados que represen-
tam esses pontos, então p + q + r é igual a

(A) -2/3;     (B) -1;    (C) -3/2;    (D) -2;    (E) -3.
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 FIGURA 2: Gráficos de y = x2 + 2x - 5 e xy=6                       FIGURA 3: Gráficos no Winplot

A solução (algébrica) é obtida resolvendo o sistema de equações y = x2+2x-5 e xy = 6. 
Para a “solução geométrica” (ou teste de veracidade) com o Winplot a sugestão é construir o 
gráfico dessas duas funções no Winplot (usando coordenadas adequadas): no menu Equa-
ção – Explícita digite x^2+2x-5 e dê ok. Novamente no menu Equação – Implícita digite xy 
= 6 e dê ok. Ao fazer as representações geométricas vamos obter os gráficos como na Fig.3. 
Logo P = (-3, -2);  Q = (-1, -6); R = (2,3) e p = -3, q = -1 e r = 2. Donde p+q+r = -2. 

É interessante observar que, comparando o Cabri Géomètre II com o Winplot, o Cabri 
é bastante dinâmico e pode ser utilizado no estudo de vários tópicos dos ensinos funda-
mental, médio (FANTI, et al., no prelo), e superior, mas para o estudo/representação de 
gráficos de funções reais o Winplot é mais apropriado.
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A Terapia Ocupacional Capacitando Professores 

para o Uso da Tecnologia Assistiva no Ensino de 

Alunos com Deficiência Física1

Luciana Ramos BALEOTTI2

Juliana de Carvalho MAGOGA3

Resumo: Muitos professores encontram dificuldade em atender as necessidades 
educacionais de crianças com deficiência, destacando aqui aquelas com 
deficiência física (DF). Frente a essa consideração é que se propôs a 
realização de um trabalho em conjunto da Terapia Ocupacional (TO) 
com professores de escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade 
de Marília, dando origem ao projeto de extensão e pesquisa intitulado 
Programa Terapêutico Ocupacional de Apoio à Inclusão de crianças com 
deficiência física na Educação Infantil, desenvolvido durante o ano de 
2009, o qual contou com o importante auxílio do Núcleo de Ensino/
PROGRAD/Unesp. Este projeto contemplava vários objetivos que se 
articulavam entre si. Neste artigo destaca-se o objetivo específico de 
capacitar os professores a identificar e atender as necessidades educa-
cionais especiais do aluno com DF. Os resultados apontaram terem 
o conteúdo e as estratégias adotadas na capacitação dos professores 
contribuído para modificar e ampliar o conhecimento dos mesmos em 
relação a DF e aos recursos de ensino para o aluno DF. 

Palavras-chave: Inclusão Escolar. Deficiência Física. Tecnologia Assistiva. Terapia 
Ocupacional.

1 Introdução
As questões relacionadas à educação inclusiva tratam entre outros aspectos, da educa-

ção dos alunos com necessidades educacionais especiais. Nesta categoria, incluem-se os 
alunos que compõem o público-alvo da Educação Especial. De acordo com o Decreto 
Nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, os alunos considerados público-alvo da educação 

1 Este artigo faz parte do projeto de extensão e pesquisa “Programa terapêutico ocupacional de apoio a inclusão de 

crianças com deficiência física na Educação Infantil”, desenvolvido com o auxílio do Núcleo de Ensino/PROGRAD/Unesp.

2 Professora Assistente Doutora do Curso de Terapia Ocupacional, Departamento de Educação Especial,  Unesp, 

campus de Marília. Coordenadora do projeto.

3 Discente do curso de Terapia Ocupacional. Bolsista Núcleo de Ensino/PROGRAD/Unesp.
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especial são aqueles com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas 
habilidades/superdotação. 

Com relação especificamente aos alunos com deficiência, a proposta da educação in-
clusiva representa uma evolução em relação aos movimentos históricos relacionados à 
educação destes alunos, pois há uma mudança no foco educacional, visto que é o meio 
que deve se adaptar as necessidades do aluno ao invés deste se adaptar às exigências do 
sistema educacional. 

A perspectiva da inclusão escolar impõe o desafio de inserir as crianças com deficiência 
em contextos socioeducacionais regulares desde a Educação Infantil. No entanto, sabe-se 
que muitos professores encontram dificuldades em atender as necessidades educacionais 
de crianças com deficiência. 

A literatura da área da Educação Especial tem apontado que os professores do ensino 
regular se sentem despreparados para atuar junto a alunos com deficiência (VITTA; SIL-
VA; MORAES, 2004). Os professores não possuem conhecimentos necessários sobre o 
processo de aprendizagem das pessoas com diferentes necessidades, nem sobre as aborda-
gens de ensino que promovam essa aprendizagem. Em decorrência, não possuem didática 
específica para uma prática pedagógica dirigida a pessoas com necessidades educacionais 
especiais, embora tenham um discurso de inclusão, de respeito, de tolerância e de solida-
riedade (CORTELAZZO, 2006). 

Considera-se que os alunos com deficiência não devem estar inseridos apenas fisica-
mente no contexto escolar, pois é imprescindível que participem de todas as atividades 
desenvolvidas nesse contexto. Para tanto, é preciso repensar a maneira como o aprendiza-
do se desenvolve em sala de aula e delegar recursos específicos e suficientes para que essa 
demanda de alunos seja contemplada. 

Dentre os alunos com deficiência inseridos no ensino regular, encontram-se os alu-
nos com deficiência física (DF). No documento “Saberes e práticas da inclusão: dificul-
dades de comunicação e sinalização: deficiência física”, esta se refere ao comprometimento 
do aparelho locomotor que compreende o aparelho osteoarticular, o sistema muscular e 
o nervoso (BRASIL, 2004). Ainda, de acordo com este documento, a deficiência física 
pode ser decorrente de paralisia cerebral, lesão medular, miopatias, patologias do sistema 
nervoso central, lesões nervosas periféricas, amputações, seqüelas de politraumatismos, 
malformações congênitas, seqüelas de patologias da coluna, distúrbios dolorosos da co-
luna vertebral e das articulações, artropatias, reumatismos, doenças osteomusculares e 
seqüela de queimaduras. 
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Nota-se que a deficiência física é constituída por um grupo heterogêneo, composto por 
pessoas que apresentam seqüelas físicas diversificadas, variando o grau de comprometi-
mento, desde os mais leves até os mais graves. Tais comprometimentos podem apresentar-
-se como alterações no desenvolvimento da marcha, do equilíbrio, da fala, dificuldades em 
utilizar as mãos para comer, escrever, manipular brinquedos, entre outras. 

É importante salientar que embora a criança com deficiência física apresente compro-
metimentos nas estruturas do corpo, conforme mencionado acima, tais comprometimen-
tos na maioria das vezes evidenciam-se pela falta de interação entre as condições motoras 
incapacitantes decorrentes da deficiência física e as condições inadequadas presentes nos 
contextos ambientais. As condições físicas que incapacitam o aluno podem não eviden-
ciar-se quando o meio físico, social e ambiental o supre de condições adequadas para que 
a visibilidade da capacidade se sobreponha a da limitação. 

A inclusão tem o grande mérito de deslocar a atenção para o meio ao enfocar que as 
necessidades educacionais especiais não se definem pela origem do problema, mas pelo 
tipo de resposta educativa e de recursos de ajuda que a escola irá propor. Isso nos leva 
a questão das adaptações que devem ocorrer no ambiente físico, nos equipamentos, nos 
recursos pedagógicos que propiciem a participação dos alunos com deficiência nas ativi-
dades propostas no âmbito escolar. 

Adaptação significa mudar as demandas da atividade tornando-a mais simples do pon-
to de vista cognitivo, reduzindo o grau de habilidade física ou resistência necessários para 
executá-la. As adaptações também podem envolver equipamentos de tecnologia assistiva 
ou alterações no ambiente para permitir a função independente. (CREPEAU, 2002 apud 
WILLARD; SPACKMANN, 2002). 

Dentro da infinidade de possibilidades de implementação de recursos e adaptações, os 
recursos de tecnologia assistiva (TA) têm ganhado destaque na escolarização de alunos 
com as mais variadas deficiências. Tal destaque se dá em função do objetivo primordial 
da TA que é o de proporcionar ao aluno a participação efetiva na realização de atividades, 
aumentando, mantendo ou aperfeiçoando suas capacidades funcionais. No entanto, consi-
derando a implementação dos recursos de tecnologia assistiva, este é um processo bastante 
complexo, pois envolve variáveis da pessoa, do equipamento, da tarefa a ser executada e do 
ambiente para o qual o recurso é visado (COOK; HUSSEY, 2002).

Muitas das incapacidades manifestadas pelos alunos com DF no contexto escolar po-
dem ser amenizadas pela compatibilidade entre as habilidades e capacidades do aluno, as 
demandas da atividade, e as características dos ambientes físico, social e cultural. Tal com-
patibilidade pode ser facilitada pelo uso adequado de recursos de TA. Às vezes, a viabili-
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zação desses recursos demanda conhecimentos específicos que nem sempre são de cunho 
pedagógico, como a minimização de barreiras arquitetônicas, a indicação de mobiliário e 
recursos pedagógicos adaptados. 

É necessário caminhar no sentido de agregar ações, esforços e iniciativas entre os pro-
fissionais de diferentes áreas. Articulando-se as diferentes ações, de diferentes profissio-
nais, é possível pensar na viabilização de estratégias mais flexíveis e participativas que 
estabeleçam possibilidades concretas para a inclusão escolar de alunos com necessidades 
educacionais especiais. Alguns profissionais da área da saúde, como terapeutas ocupacio-
nais, têm em sua formação conhecimentos específicos que lhes permitem atuar nos aspec-
tos ergonômicos do ambiente escolar, a fim de adequar o entorno por meio de adaptações 
individuais, físicas e/ou dos materiais utilizados, a partir da constatação da melhor ma-
neira de o aluno responder aos desafios inerentes ao contexto educacional. (BALEOTTI, 
2006; BERSH, 2006; BARTALOTTI; CARLO, 2001).  

Para analisar o desempenho escolar do aluno com deficiência é essencial que o profes-
sor compreenda a relação existente entre as demandas de componentes de desempenho 
do aluno (entendidas como habilidades e capacidades sensório-motoras, cognitivas e psi-
cossociais para a realização de determinada atividade), as demandas do meio físico e das 
atividades propostas em sala de aula. Este entendimento pode possibilitar ao professor 
atender as necessidades educacionais do aluno com deficiência de forma mais eficaz.  

Diante do exposto, o presente projeto de extensão teve como objetivo capacitar os pro-
fessores a identificar as necessidades educacionais especiais do aluno com DF atrelando-
-as ao conhecimento sobre as demandas da atividade e as possibilidades de adaptação das 
mesmas, buscando instrumentalizá-los a reconhecer e atender as singularidades presentes 
em cada aluno com DF. 

A seguir são apresentadas as ações desenvolvidas durante o curso de capacitação aos 
professores.

2 Procedimento Metodológico 
Este projeto foi apresentado à Secretaria da Educação e  à  Coordenadoria de Apoio 

Psicopedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Marília, contando com total 
apoio de ambos. Por intermédio da Assistente Técnica da Área de Educação Municipal de 
Ensino Infantil, vinculada ao Núcleo de Educação Especial, obteve-se o levantamento do 
número de crianças com deficiência física inseridas na Educação Infantil (de 0 a 6 anos) 
das escolas municipais da cidade de Marília, totalizando oito crianças no ano de 2009. 
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A partir deste levantamento entrou-se em contato com os Coordenadores Pedagógicos 
das escolas a fim de elucidar os objetivos deste projeto e verificar o interesse dos profes-
sores em participar do curso de capacitação. Participaram 23 professores, sendo vinte da 
Educação Infantil, dois das séries iniciais do Ciclo I do Ensino Fundamental e um peda-
gogo vinculado a Coordenadoria de Apoio Psicopedagógico da Secretaria Municipal de 
Educação da cidade de Marília. 

Salienta-se que inicialmente a proposta deste projeto era a de atender os professores da 
Educação Infantil, o que justifica o procedimento supracitado. Porém, a participação dos 
professores do Ensino Fundamental e do profissional da Coordenadoria de Apoio Psico-
pedagógico se deu devido ao pedido da Assistente Técnica de Área de Educação Munici-
pal de Ensino Infantil quando da solicitação de autorização para o desenvolvimento deste 
projeto, pois a mesma tinha a intenção de que estes profissionais, a partir do conhecimento 
adquirido no curso, pudessem atuar como multiplicadores nas demais escolas que não se 
beneficiaram deste projeto.  

Todos os participantes tinham formação em Pedagogia e possuíam experiência de con-
tato com alunos com DF, mas sem capacitação para atuar junto aos mesmos. 

3  Conteúdo do Curso de Capacitação 
O conteúdo teórico-prático do curso de capacitação foi elaborado a partir de referências 

consideradas pertinentes a serem contempladas em capacitação de professores na perspecti-
va da educação inclusiva. Além disso, anteriormente ao início do curso de capacitação man-
teve-se contato com os participantes a fim de identificar, por meio de relatos dos mesmos, 
conhecimentos em relação ao aluno com deficiência física que julgavam importante ad-
quirir. Tais relatos também subsidiaram algumas das estratégias e conteúdo da capacitação.  

Após a definição do conteúdo, iniciou-se a capacitação na forma de curso de extensão 
com a carga horária de 32 horas, distribuídas em oito encontros de quatro horas semanais. 
O curso foi intitulado Formação de Professores na Perspectiva da Educação Inclusiva – área 
da deficiência física. 

No primeiro encontro, através da leitura de textos e aula expositiva discutiu-se o trata-
mento das diferenças na história da humanidade atrelando-o ao contexto sociopolítico e à 
concepção de deficiência de cada momento histórico, desde a antiguidade até os dias atuais. 

Nos demais encontros, introduziram-se atividades e textos que abordavam a diversida-
de humana e os princípios gerais da inclusão social. Posteriormente, textos que tratavam 
da inclusão educacional, enfatizando-se à idéia de que as escolas devem ajustar-se para 
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atender as necessidades de todos os alunos, independente de suas condições físicas, senso-
riais, psicossociais, étnicas, culturais e outras. 

Conforme mencionado anteriormente, outras atividades desenvolvidas contemplaram 
as necessidades elencadas previamente pelos participantes. Tais necessidades foram iden-
tificadas por meio de um roteiro de entrevista semi-estruturado que abordava questões 
sobre o conhecimento da deficiência física; implicações pedagógicas; conhecimento sobre 
recursos de ensino e mobiliário adequado para o aluno com deficiência física.  A análise de 
dados desta entrevista possibilitou a elaboração dos demais conteúdos, os quais trataram 
de aspectos neurológicos e patológicos da deficiência física, da caracterização do aluno 
com deficiência física e das questões educacionais relacionando-as com as demandas do 
aluno, da atividade e do meio físico e social. Este último tópico foi abordado na tentativa 
de levar os participantes a compreender a estreita relação que existe entre tais demandas e 
as questões educacionais, sendo transmitida a idéia de que esse é um dos aspectos para o 
qual o professor precisa estar atento ao propiciar uma atividade educativa ou ao avaliar o 
desempenho do aluno com deficiência física. 

4 Os Encontros 
Devido ao fato de os participantes serem de escolas diversificadas os encontros ocorre-

ram na Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, Marília, no período de agosto a me-
ados de outubro de 2009. É oportuno salientar que este curso terá continuidade em 2010 
com a inserção de novos participantes, contando com a continuidade do apoio do Núcleo 
de Ensino/PROGRAD/Unesp. 

Os encontros realizados abordaram conteúdo teórico e prático. Além de propiciar dis-
cussões teóricas acerca de aspectos políticos e filosóficos que permeiam a proposta da edu-
cação inclusiva, objetivou-se ampliar o conhecimento dos participantes acerca de aspectos 
orgânicos relacionados à DF e aos recursos de TA que podem facilitar a participação do 
aluno com DF no contexto educacional. 

 Na parte prática, priorizou-se a confecção de recursos de baixo custo e de fácil aplica-
ção. Todos os participantes confeccionaram diferentes recursos e, em seguida, analisavam 
as demandas destes buscando atrelá-las as demandas do aluno com DF que tinham con-
tato. Esta estratégia de análise possibilitou o entendimento referente ao fato de que para a 
confecção e adaptação de determinado recurso pedagógico ou de adaptação de mobiliário 
escolar é necessário entender as demandas do aluno. 

As figuras abaixo ilustram a confecção de recursos pelos participantes e de alguns re-
cursos já finalizados. 
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Figura 1. Professores durante as aulas práticas. Figura 2. Professores durante as aulas práticas.

Figura 3. Cantinho de posicionamento  confeccionado em papelão.

Figura 4. Prancha inclinada confeccionada em papelão Figura 5. Tesoura mola de baixo custo

Ao término das 32 horas previstas para a conclusão do curso de capacitação constatou-
-se pelos relatos dos participantes que estes se surpreenderam com as possibilidades que 
o professor tem de adaptar recursos pedagógicos e mobiliários, bem como a influência da 
adequação destes no processo de ensino e aprendizagem dos alunos com DF. 

Partindo do princípio que os participantes entenderam a essência e a magnitude da 
questão, acredita-se que o conhecimento sobre recursos poderá facilitar o processo de 
ensino e aprendizagem, possibilitando ao professor perceber que os recursos utiliza-
dos pelos alunos com deficiência física dependerão da necessidade educacional de cada 
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caso, isoladamente. Assim, estes podem não ser necessários, ou variar, desde simples 
adaptações até recursos de alta tecnologia (MANZINI; SANTOS, 2002; MANZINI; 
DELIBERATO, 2004). 

É interessante destacar que este curso foi ministrado por terapeutas ocupacionais, e em 
todos os momentos buscou-se enfatizar a importância da parceria entre as áreas da saúde e 
da educação como facilitadora do processo de inclusão de alunos com DF. Destaca-se que 
os participantes perceberam a especificidade do conhecimento do terapeuta ocupacional 
na área educacional. Enfatizaram a importância e a necessidade do terapeuta ocupacional 
como um profissional que “conhece estratégias, recursos e o tipo de apoio de caráter mais espe-
cializado” (Relato de um participante), e ainda, “A Terapia Ocupacional agora mais do que 
nunca deve ser adicionada na educação, porque cria opções para o desenvolvimento mais aguçado 
do aluno com deficiência” (Relato de um participante). 

É neste contexto que se encontra a relevância da atuação do terapeuta ocupacional na 
educação, como um profissional de apoio especializado, que possui conhecimentos espe-
cíficos que visam à instrumentalização do aluno e da escola para uma ação pedagógica 
efetiva. Sua contribuição pode ampliar o conhecimento do professor na medida em que 
possibilita a prática pedagógica reflexiva, e a compreensão da deficiência e da educação 
pautada no modelo interacionista de deficiência, no qual a deficiência é interpretada com 
base na complexa interação entre o indivíduo e o meio social. A pessoa com deficiência se 
adapta às situações e o ambiente possibilita que isso aconteça.

Este tipo de reflexão permeou todos os encontros. Com relação aos recursos de Tecnolo-
gia Assistiva buscou-se enfatizar que estes, além de facilitarem a participação do aluno com 
DF no contexto educacional podem favorecer a visibilidade das potencialidades deste aluno, 
pois permitem sua inserção e participação efetiva no meio sociocultural no qual está inserido. 

5 Conclusões
As ações descritas neste artigo fazem parte de um projeto mais amplo e configura-se 

como resposta parcial à necessidade de atenção à capacitação de professores que atuam 
com crianças com DF. 

Parte das estratégias do curso de capacitação foi elaborada a partir das necessidades 
relatadas por quem as vivencia. Este é o objetivo da Terapia Ocupacional, o de interferir 
no cotidiano para que este seja de qualidade para todos que dele fazem parte.  No entan-
to, só é possível modificar o cotidiano a partir do momento em que as ações adquirem 
significado para as pessoas. O significado se evidencia quando as pessoas notam que suas 
necessidades são valorizadas e atendidas. 
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O projeto em questão possibilitou oportunidades relevantes de suporte terapêutico 
ocupacional às crianças com deficiência física e aos professores que atuam junto a essa po-
pulação, favorecendo a melhora da qualidade do processo de ensino e aprendizagem com 
repercussão positiva no contexto socioeducacional regular. 

Com o importante auxílio advindo do Núcleo de Ensino/PROGRAD/ Unesp, a uni-
versidade cumpriu seu papel social de permitir que um número maior de pessoas usufruís-
se das oportunidades que a mesma oferece à sociedade.  Com este projeto, evidenciou-se a 
articulação existente entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, a qual é altamente 
relevante no contexto universitário
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Instrução Normativa: Avaliação das Prescrições 

Legais da Educação Inclusiva em uma Rede 

Municipal de Ensino

Lúcia Pereira Leite1 

Sandra Eli Sartoreto Martins2 

Ana Paula P. Moraes; Helena F. Vander Velden; Lilia G. Franceschini3

Resumo: Com apoio do Núcleo de Ensino/ Prograd, o trabalho apresentado 
deriva de ações realizadas no projeto “Adequações curriculares: uma 
proposta na organização de práticas educacionais inclusivas”, que teve 
como objetivo auxiliar uma equipe de gestores e professores de uma 
Diretoria de Ensino Municipal, na organização e implementação de 
procedimentos pedagógicos e normativos baseado nos preceitos da 
educação inclusiva. Outrossim, o presente capítulo retratará o percurso 
metodológico da avaliação realizada por 28 educadores da rede mu-
nicipal – diretores, coordenadores pedagógicos e professores da ser-
viço da Educação Especial, sobre o funcionamento dos serviços de 
apoio pedagógico especializado na Diretoria de Educação, retratado 
na Instrução normativa  nº 1, 09/05/08. Para avaliar o conteúdo do 
documento, aplicou-se questionário com 18 questões de múltipla esco-
lha, tipo Likert, com cinco pontuações (não concordo totalmente, não 
concordo parcialmente, indiferente, concordo parcialmente, concordo 
totalmente). Os resultados evidenciaram respostas discordantes, o que 
pode indicar uma concepção enviesada dos gestores da educação acer-
ca dos conceitos e possibilidades que se apresentam para a Educação 
Inclusiva na atualidade. 

Palavras-chave: Políticas educacionais. Educação inclusiva. Gestão educacional. Edu-
cação Especial. 

1  Psicóloga. Doutora em Educação. Professora do Departamento de Psicologia e Pós-Graduação Psicologia do 
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- Unesp – Av Eng. Edmundo Carrijo Coube, 14-01 – 17.033-360 – Bauru – São Paulo – Brasil – lucialeite@fc.unesp.br). 

2  Pedagoga. Doutora em Educação. Professora do Departamento de Educação Especial. Departamento de Educação 

Especial – Faculdade de Filosofia e Ciências -  Universidade Estadual Paulista – Unesp – Av. Hygino Muzzi Filho, 737, 

Marília – São Paulo – Brasil – sandreli@marilia.unesp.br 

3  Alunas do Curso de Psicologia – FC- Unesp/Bauru e bolsistas do Núcleo de Ensino/Prograd- Unesp, na época do projeto. 
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Introdução
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) introduz a concepção contem-

porânea de direitos humanos, que se fundamenta no reconhecimento da dignidade de 
todas as pessoas, na universalidade e indivisibilidade desses direitos. Esta declaração não 
separa o valor de liberdade do valor de igualdade, admitindo que a liberdade presuma 
igualdade e o contrário também é verdadeiro.

Assim, a diversidade surge como condição para o alcance da universalidade e da in-
divisibilidade dos direitos humanos, sendo que o respeito à mesma – que é efetivado no 
respeito às diferenças – favorece as ações de cidadania que possibilitam o reconhecimento 
de todo ser humano como um sujeito de direitos. Todavia, suas especificidades não devem 
propiciar desigualdade, discriminação e/ou exclusão, e sim reafirmar o valor e o respeito às 
diferenças (BRASIL, 1998).

Considerando que a identidade pessoal e social é necessária para o desenvolvimento 
dos indivíduos enquanto seres humanos e cidadãos, e que sua construção acontece nas 
relações sociais cotidianas, é fundamental que as interações entre os indivíduos sejam ba-
seadas na reciprocidade do respeito e na valorização dos sujeitos em suas singularidades 
(BRASIL, 2004).

Percorrendo-se a história, é possível constatar que desde os tempos mais remotos, teorias 
e práticas sociais segregadoras vêm sendo evidenciadas, no trato com as pessoas, inclusive 
no que diz respeito ao acesso ao saber, ou seja, eram poucos os que podiam criar e participar 
dos espaços sociais em que o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade 
era compartilhado, principalmente quando se tratavam de pessoas com deficiência.

A literatura específica mostra que a luta pela integração das pessoas com deficiências 
iniciou-se no Brasil, na década de 70, com o desenvolvimento da educação especial e 
com o crescimento dos movimentos de direitos humanos (GLAT, MAGALHÃES & 
CARNEIRO, 1998). Porém, somente a partir da década de 80 tem-se o conhecimento 
que a sociedade começa a mudar radicalmente a sua maneira de enxergar e lutar para que 
as pessoas com deficiências pudessem participar do espaço escolar comum. É possível 
afirmar, então, que o início deste movimento foi marcado pela ampla utilização das classes 
especiais, que tinham a finalidade de ‘preparar’ o aluno para ‘integrá-lo’ à classe comum. 
A educação das pessoas com deficiência foi organizada, ao longo da história, como aten-
dimento especializado substitutivo ao ensino comum, o que denota uma interpretação 
equivocada (e perigosa) dos dispositivos legais, que permitiu – e justificou – a criação das 
instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais como único local de acesso 
ao ensino dessas pessoas (BRASIL, 2001).
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Neste cenário que toma vulto a inclusão social – e em seu bojo a inclusão educacional 
– como um processo que contribui para o desenvolvimento e a manutenção de um Estado 
democrático, uma vez que visa garantir a todos o acesso irrestrito aos espaços sociais, nos 
quais prevalecem as relações de acolhimento à diversidade e aceitação das diferenças, bem 
como os esforços no sentido de garantir a equiparação de oportunidades a todos os cida-
dãos (BRASIL, 2001). 

A inclusão escolar é uma inovação educacional que traz consigo uma proposta de aber-
tura das escolas às diferenças. Porém, o ensino que a maioria das escolas oferece hoje não 
favorece tal revisão conceitual e pedagógica uma vez que velhos modelos de ensino corro-
boram para manutenção de medidas excludentes (BRASIL, 2003).

Ao fazer alusão à terminologia da escola inclusiva, Oliveira (2006) relata que tal po-
sicionamento exige da comunidade escolar reflexão crítica de seu papel e o repensar em 
oportunidades educacionais que propiciem a aprendizagem dos componentes curriculares 
por todos os alunos. Também enfatiza que essa tarefa não é fácil e nem se dá num curto 
período de tempo. 

Ainda, segundo a autora, no mesmo texto, para que a escola se torne inclusiva, de fato, é 
necessário que sofra transformações de grandes proporções e em todas as direções (peda-
gógicas, administrativas, de formação em serviço e entre outras) que busque vencer antigos 
e atuais preconceitos existentes dentro dela.

 Para a autora (2006), uma sala de aula inclusiva deve ser constituída nos princípios 
que consideram que todas as crianças são capazes de aprender e fazer parte da vida escolar 
e comunitária. Nessa concepção, a diversidade não somente é valorizada como deve ser 
também considerada como um fator que agrega os membros de um grupo, para favorecer 
a aprendizagem conjunta de todos os alunos.   

Além disso, o fato de aluno com necessidades educacionais especiais apresentarem 
dificuldades para aprender determinados conteúdos curriculares não deve ser impeditivo 
para que encontre um ambiente desafiador, que seja capaz de adequar suas práticas de 
ensino à heterogeneidade. Entretanto, tal premissa não desconsidera que esse aluno com 
deficiência, que se encontra na sala de aula comum, que ele receba atendimento educa-
cional especializado, como complemento e apoio ao seu processo escolar naquela sala 
(BRASIL, 2004).

Para Castaman (2006), o contexto escolar deve propiciar a inserção de todos os alunos, 
seja em ambiente público ou privado, de modo a acolher com respeito e ofertar qualidade 
de ensino, independentemente da necessidade educacional especial que vier apresentar. 
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Destarte, a inclusão educacional se assenta numa proposta que reúne importantes valo-
res simbólicos, compatíveis com a igualdade de oportunidades e direitos, que são ofereci-
dos para todos os alunos, em um ambiente educacional adequado (BRASIL, 1998).

Todavia, qualquer aluno, em algum momento de sua vida acadêmica, está sujeito a 
apresentar dificuldades, que podem ser traduzidas em necessidades educacionais. Caso 
isso aconteça, espera-se que os professores e gestores de ensino conheçam estratégias para 
contornar a situação, ajudando o aluno a superar aquela dificuldade. Porém, existem ne-
cessidades educacionais que requerem da equipe escolar uma série de recursos e apoios de 
caráter mais especializado, que proporcionem ao aluno meios para que ele acesse o currí-
culo – chamadas de necessidades educacionais especiais.

Esta denominação traz consigo um novo conceito, que ao invés de voltar o olhar ape-
nas para a deficiência do indivíduo, enfatiza o ensino e a escola, assim como as formas e 
condições de aprendizagem; ao invés de definir no sujeito a origem do problema, olha para 
o tipo de resposta educativa, recursos e apoios que devem ser providenciados pela escola 
para que esse aluno avance em seus estudos; “por fim, em vez de pressupor que o aluno deva 
ajustar-se a padrões de “normalidade” para aprender, aponta para a escola o desafio de ajustar-se 
para atender à diversidade de seus alunos.” (BRASIL, 2001, p. 20).

A resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001, institui as diretrizes nacio-
nais para educação especial na educação básica e resolve, em seu artigo 5º:

Art. 5º - Consideram-se educandos com necessidades educacionais espe-

ciais os que, durante o processo educacional, apresentarem:

I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo 

de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades 

curriculares, compreendidas em dois grupos: a) aquelas não vinculadas 

a uma causa orgânica específica; b) aquelas relacionadas a condições, 

disfunções, limitações ou deficiências;

II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais 

alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis;

III – altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem 

que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. 

(p.70)
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Identificar as necessidades educacionais de um aluno como sendo especiais implica 
admitir que essas dificuldades se apresentam significativamente diferentes do que as do 
restante de seus colegas do ano freqüentado. Fator a ser observado após inúmeros esforços 
da equipe escolar para auxiliar o aluno a superá-las, por meio dos recursos e procedimen-
tos comuns adotados pela escola. Em tais casos, especificamente, a concepção de especial 
está vinculada ao critério de diferença expressiva do que se oferece normalmente para a 
maioria dos alunos da turma no cotidiano da escola, ou seja, decorre de uma elevada capa-
cidade ou de dificuldades para aprender, não necessariamente vinculadas a uma (ou mais) 
deficiência(s) (BRASIL,  1998).

Caracterização e Desenvolvimento da Pesquisa
Pelo intermédio da Lei nº 3472/05 e do Decreto nº 056/2005, a prefeitura de um mu-

nicípio do oeste paulista regulamentou a Educação Especial, na rede municipal de ensino, 
criando o S.A.P.E. – Serviço de Apoio Pedagógico Especializado – como responsável pela 
prática pedagógica da educação inclusiva, amparado na legislação nacional. Na ocasião, 
o serviço foi constituído por uma equipe de 20 professores, com formação acadêmica e 
experiência profissional na área de educação especial, além das coordenadoras do projeto 
- docentes da Unesp de Bauru e Marília (LEITE; MARTINS, 2008).

O S.A.P.E. caracterizava-se pela melhoria da qualidade da educação especial, na rede 
municipal de ensino, propiciando o acesso e a permanência do aluno com necessidades 
educacionais especiais (NEEs) no ensino regular, independente do ano/ série, etapa ou 
modalidade do ensino frequentada. Também promovia o atendimento aos alunos com 
NEEs, através de ações que proporcionassem situações educacionais favoráveis à apren-
dizagem dos conteúdos acadêmicos, perpassando a educação infantil e o ensino funda-
mental (básico), que ocorria por meio de salas de recursos, ensino itinerante e o ensino da 
Língua Brasileira de Sinais (LEITE; MARTINS, 2008).

Segundo Leite e Martins (2008), esta diretoria desde 2004, tem procurado modificar 
sua práxis pedagógica, no que se refere ao atendimento do aluno com NEEs com base na 
materialização de diferentes ações, no que tange à: discussão do processo de avaliação e do 
diagnóstico pedagógico; definição dos procedimentos de encaminhamento dos alunos ao 
S.A.P.E; propostas diferenciadas de intervenção pedagógica – sala de recursos, ensino itine-
rante e ensino da Língua Brasileira de Sinais; implementação das adequações curriculares.

Oliveira e Leite (2007) ressaltam que tais ações justificam-se pelo fato de que as especi-
ficidades regionais e culturais, que caracterizam o sistema educacional brasileiro, somadas 
ao conjunto das necessidades educacionais especiais presentes em cada unidade escolar, 
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apontam para a necessidade de que decisões sejam tomadas local e/ou regionalmente, ten-
do por parâmetros as leis e diretrizes pertinentes à educação brasileira, além da legislação 
específica da área. 

Preocupado em regulamentar e organizar procedimentos mais eficazes na busca de um 
sistema educacional inclusivo a Diretoria Municipal de Educação, pelo intermédio dos 
coordenadores da Educação Especial, Infantil, Fundamental e Jovens e Adultos,   com 
o auxílio das professoras coordenadoras do projeto do Núcleo de Ensino, foi elaborada a 
Instrução Normativa nº 1, 09/05/08. Tal documento foi disponibilizado para os gestores e 
professores da rede municipal de ensino, para que pudessem conhecer as diretrizes que re-
gem a educação especial no município. Versava sobre ações dos serviços de apoio especia-
lizado, função do corpo docente, adoção de projetos e metodologias inovadoras, entre ou-
tros. Cabe ressaltar que essa ação derivou do projeto maior denominado de �Adequações 
curriculares: uma proposta na organização de práticas educacionais inclusivas�, realizado 
no período de 2007 a 2008, financiadas com recursos do Núcleo de Ensino/Prograd. 

No período mencionado, as atividades se concentraram em auxiliar no direcionamento 
de ações político-administrativas aos gestores e professores de uma Diretoria Municipal 
de Educação, de uma cidade do oeste paulista, para o funcionamento das unidades escola-
res, buscando a efetivação de um sistema educacional inclusivo, tais como: 

•	 auxiliar na elaboração de normas descritivas subsidiadas no plano municipal de 
educação do Município, para auxiliar as ações educacionais no atendimento ao alu-
no com necessidades educacionais especiais no município;

•	 traçar juntamente com a equipe técnico-pedagógica da Diretoria de Ensino metas 
e formas de avaliação ações que priorizem a flexibilização do ensino conforme pro-
posto na LDB (artigo 26 e 59);

•	 promover a reflexão e a definição de novas ações que contemplem  os aspectos 
operacionais e didático-metodológicos no amparo e atendimento educacional de 
alunos com deficiência matriculados na rede, através de visitas as unidades escolares 
com professores e gestores das escolas; 

•	 atuar em proposta colaborativa com a equipe do SAPE, subsidiando suas estraté-
gias educacionais inclusivas no âmbito das escolas e da Diretoria, como a revisão 
das adequações curriculares para alunos com NEE’s.

Para tanto foram realizados encontros semanais de 4 horas de duração (em média), no 
período mencionado, que contaram com a presença de todas as professoras do SAPE - 
serviço pedagógico especializado, equipe de coordenação do SAPE e equipe do projeto 
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(alunas bolsistas do núcleo e professoras coordenadoras). Foram discutidos assuntos e 
temas que emergiram nas próprias reuniões. Primeiramente, esclareceu-se o conceito de 
adequação curricular, sua importância, quais as adaptações de pequeno ou grande porte 
necessárias para a escola, quais alunos se beneficiariam dessa estratégia didático-meto-
dológica, quais as pessoas envolvidas nesse processo, quais as questões legais envolvidas e 
quais as estratégias necessárias para que a efetivação dessa adequação fosse bem sucedida.

Em linhas gerais, dessa ação, resultou a visita a 15 unidades escolares e a revisão de 17 
propostas de adequação curricular, organizadas para alunos com deficiência ou indício, 
que frequentavam o ensino comum na educação fundamental. Uma das características 
marcantes nesse processo foi o envolvimento dos gestores educacionais, uma vez que a sua 
participação foi importante para a organização das adequações curriculares e acompanha-
mento para a sua operacionalização no ambiente escolar. 

Assim, este texto objetiva descrever as concepções de uma amostra de educadores sobre 
as temáticas que contemplavam a Instrução Normativa nº 1, de 09/05/08. 

Percurso Metodológico
Amostra

A população participante desta pesquisa foi formada por 28 educadores, amostra cons-
tituída por coordenadores pedagógicos, diretores das escolas da rede municipal de ensino 
e professores do serviço de apoio especializado (SAPE).

Coleta de dados

A coleta foi realizada a partir da aplicação de um questionário. Os questionários foram 
compostos por 18 perguntas, elaboradas de acordo com a escala Likert, de cinco pontos, 
na qual o participante deveria optar pelas respostas “não concordo”, “não concordo parcial-
mente”, “indiferente”, “concordo” ou “concordo totalmente”. 

Informa-se que esta escala baseou-se na premissa de que os respondentes não apenas 
concordaram ou discordaram de determinada afirmação, mas também deveriam informar 
o grau de concordância ou discordância do temas investigados. 

Assim, através questões disponíveis no questionário, procurou verificar o conhecimento 
acerca das seguintes variáveis relacionadas à temática da educação especial: definição de 
necessidades educacionais especiais (NEEs),  utilização da sala de recursos e do ensino 
itinerante, implementação das adequações curriculares individuais e flexibilizações no en-
sino regular e identificação e encaminhamento de alunos com NEEs.
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Análise dos dados 

A pontuação individual dos participantes foi atribuída de acordo com a pontuação dos 
seguintes valores: negativo, nulo ou positivo. Sendo que o item negativo não corresponde, 
necessariamente, ao “não concordo” nem o positivo ao “concordo totalmente”. 

As questões de números 1, 3, 4, 8, 9, 11 e 18 apresentavam valor negativo (-1) para as 
respostas “concordo” ou “concordo totalmente” e valor positivo (1) para “não concordo” e     
“não concordo parcialmente”. Já as questões 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15,16 e 17 indicavam 
valor negativo (-1) para as respostas “não concordo” e “não concordo parcialmente” e valor 
positivo (1) para “concordo” ou “concordo totalmente”.

O valor positivo foi atribuído à resposta dada pelo participante quando este demons-
trou boa compreensão acerca do conteúdo apresentado nas questões, ou seja, independente 
da resposta ser afirmativa ou negativa. Por exemplo, diante da afirmativa correta, o sujeito 
deveria responder “concordo” ou “concordo totalmente” e, sendo a afirmativa incorreta, a 
resposta deveria ser “não concordo” e “não concordo parcialmente”. 

Resultados
Todas as questões presentes no questionário, acerca da instrução normativa, versavam 

sobre nove temas relacionados à educação inclusiva. Cada tema era apresentado em duas 
questões, como pode ser visto no quadro abaixo, uma de maneira adequada e outra de 
forma inadequada. 

Questões Tema
1 e 13 Características da Educação Especial em geral
2 e 10 Caracterização dos alunos com NEEs e definição de NEEs
3 e 11 Formas de atendimento ao aluno com NEEs
4 e 16 A utilização da sala de recursos
5 e 18 Características do SAPE
6 e 12 Ensino Itinerante
7 e 15 O que são adequações curriculares individuais e seu objetivo
8 e 14 Procedimentos de encaminhamento dos alunos ao SAPE
9 e 17 Flexibilização curricular

As respostas obtidas no questionário foram tabuladas, considerando o nível do valor de 
comparação das mesmas, pelo uso do gabarito de valor. 
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Questões Respostas positivas Respostas nulas Respostas negativas Não responderam
1 15 0 12 1
2 24 1 02 1
3 21 0 05 2
4 10 0 18 0
5 25 0 03 0
6 24 0 02 2
7 07 0 20 1
8 09 0 18 1
9 10 0 17 1
10 22 0 06 0
11 09 0 18 1
12 24 0 04 0
13 22 0 05 1
14 25 0 03 0
15 18 1 05 4
16 23 0 05 0
17 26 1 0 1
18 06 1 19 2

Tabela 1 – Tabela com os resultados já classificados com julgamento de valor.

No exame dos dados da Tabela 1, nota-se que nas questões 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 
16 e 17 a maioria dos participantes respondeu positivamente, isto é, concordaram com 
uma afirmação correta ou discordaram de uma incorreta ou inadequada.

Sobre as questões que investigavam as “características da educação especial em geral”, 
na questão de número 1, 15 pessoas discordaram de uma afirmativa incorreta e, na de nú-
mero 13, 22 concordaram com a afirmativa correta.

No tema “caracterização dos alunos com NEEs e definição de NEEs” na questão de 
número 2, 24 participantes concordaram com uma afirmativa correta e na de número 10, 
22 discordaram de uma afirmação incorreta.

Na referência do “ensino itinerante”, tanto na afirmação 6 como na 12 os participantes 
responderam corretamente, demonstrando entendimento sobre a temática investigada.

Contudo, nas questões 4, 7, 8, 9, 11 e 18, a maioria dos participantes respondeu nega-
tivamente, isto é, não concordaram com uma afirmação verdadeira ou concordaram com 
uma questão errada ou incompleta. 

Nas afirmações sobre o tema “formas de atendimento ao aluno com NEEs”, na afir-
mação de número 3, 21 participantes concordaram com a afirmativa correta, porém na de 
número 11, 19 deles concordaram com a afirmativa incorreta.
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Sobre a utilização da sala de recursos, 18 pessoas concordaram, na afirmativa de núme-
ro 4, com uma afirmação incorreta. Enquanto 23 pessoas responderam corretamente em 
relação ao tema na afirmação 16.

Ambas as afirmativas 7 e 15 abordaram o tema “o que são adequações curriculares 
individuais e seu objetivo”. Na primeira, 20 participantes responderam erroneamente, 
concordando com uma afirmação incorreta. Já na segunda, 15 participantes responde-
ram corretamente concordando com um dado verdadeiro, indicando que ainda não há 
domínio sobre o tema. 

Nas afirmações 8 e 14, sobre “procedimentos de encaminhamento dos alunos ao sape”, 
primeiramente 18 pessoas responderam de forma incorreta. Na segunda vez que a afirma-
tiva sobre o tema apareceu, 25 participantes assinalaram a alternativa correta.

A questão 9, por exemplo, aborda características da flexibilização curricular, assunto 
discutido com frequência nas reuniões com a equipe de professores. Todavia, a maioria dos 
participantes concordou com uma afirmação errada, acerca do profissional que realiza esta 
flexibilização. A questão 17 também tem como tema a flexibilização curricular, tendo 26 
pessoas, de 28, respondido corretamente.

Outra questão em que algo semelhante ocorreu foi a de número 18, que aborda carac-
terísticas do SAPE, como objetivo e estratégias de trabalho do mesmo. Os participantes 
concordaram, em grande parte, com uma afirmação incompleta, sendo que na questão 
de número 5, correspondente a 18, a grande maioria, concordou com a afirmação correta 
sobre o SAPE.

Portanto, esses resultados demonstram dúvida em alguns temas, já que no mesmo tema 
os participantes apresentaram resultados distintos, ao mesmo tempo em que respondiam 
corretamente em uma das afirmações, na outra assinalavam a alternativa incorreta. 

Os temas de maior discrepância de respostas foram os relacionados às adequações cur-
riculares individuais, à população de alunos com NEES e características e procedimentos 
do SAPE.

Discussão e Considerações
Considerando que cada afirmação era apresentada duas vezes, uma de forma correta e 

outra de forma errada ou incompleta, os resultados demonstraram dificuldade, por parte 
dos participantes, em distinguir detalhes importantes que diferenciam a educação inclusi-
va de uma prática integradora, que em linhas gerais considera que o aluno com necessida-
des especiais são vistos como ‘diferentes’. Esses dados também revelaram uma concepção 
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que muitas vezes desconsidera que a diversidade é inerente à natureza humana, e que as 
instâncias sociais devem promover os ajustes necessários para que toda e qualquer pessoa 
possa usufruir das mesmas oportunidades. 

Outro ponto de destaque refere-se à análise de questões, que versavam principalmente 
sobre adequação curricular e temas correlatos, aspectos que ainda  estes educadores pouco 
dominam, uma vez que demonstraram concepção enviesada a respeito. 

Entretanto, na análise dos dados foi possível identificar que os participantes souberam, 
em grande medida, apresentar concepções assertivas a respeito do conceito de necessida-
des educacionais especiais e do SAPE. 

Numa análise geral, pelas respostas dadas, observou-se que a maioria dos participantes 
apresentou, em vários momentos, uma concepção dúbia dos preceitos da educação inclu-
siva. Fato que pode ser justificado porque muito desses profissionais ainda apresentam 
concepções calcadas em aspectos históricos que pouco valoriza a capacidade acadêmica 
de alunos com deficiências. Ainda, tais dados podem ser provenientes dos conteúdos da-
dos na formação inicial dos participantes, que veiculavam fortemente formas de atuação 
pedagógica embasadas em práticas segregadas, acreditando que seria a melhor forma de 
esses alunos aprenderem, ou seja, a educação comum, que concebia todo e qualquer aluno 
– inclusive aqueles com deficiência – era pouco difundida. 

Contudo, cabe ressaltar que essas concepções não são individuais, ou se dão somente 
nos participantes dessa pesquisa, mas, como dito acima, são resultado de uma construção 
histórica acerca de questões relacionadas à educação, em que a prática segregacionista 
apresentava-se como forma adequada de ensino. Sabe-se que a mudança de paradigmas 
no contexto social acontece de forma lenta, por isso somente a promulgação de normativas 
que amparem uma política inclusiva, por si só não garante uma prática na mesma propor-
cionalidade num curto período de tempo. 

Retornando a literatura tem-se que a diferença entre integrar e incluir o aluno exige 
conhecimento e reflexão. De acordo com Aranha (2001):

A grande diferença de significação entre os termos integração e inclusão 

reside no fato de que enquanto que no primeiro se procura investir no 

‘aprontamento’ do sujeito para a vida na comunidade, no outro, além 

de se investir no processo de desenvolvimento do indivíduo, busca-se a 

criação imediata de condições que garantam o acesso e a participação da 

pessoa na vida comunitária [...]. (p. 20).
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Por essa razão, a instrução normativa apresentou-se como um importante instrumento, 
enquanto facilitador do entendimento da nova política educacional, esclarecendo conteú-
dos ainda nebulosos para os educadores, comprovados pela aplicação do questionário que 
versou sobre temas importantes como a flexibilização, adequação curricular e a população 
que constitui os alunos com NEEs. Dessa forma, a instrução normativa parece cumprir 
com a sua função, na medida em que visa descrever  ações orientadoras do processo edu-
cacional de alunos, que por décadas viveram à margem do ensino comum na realidade 
brasileira. 

Por fim, os resultados aqui explicitados reafirmam a necessidade do trabalho colabora-
tivo que permita aos educadores a elaboração de novos conceitos teórico-pedagógicos de 
um discurso veiculado para um conteúdo internalizado, principalmente no que refere ao 
atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais.
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Coordenadora do projeto do Núcleo de Ensino de Presidente Prudente

Resumo: A natureza do trabalho pedagógico exige domínio de saberes espe-
cíficos das diversas áreas do conhecimento, nesse sentido o professor 
deve ser preparado para atuar de modo articulado na prática docente 
e no exercício desta nos diferentes níveis e modalidades da educação. 
A partir dos referenciais para a construção de sistemas educacionais 
inclusivos, as diretrizes para a organização de escolas e capacitação dos 
professores para atender os alunos com necessidades especiais, passam 
a ser repensadas e refletidas, e implicam em uma mudança estrutural 
e cultural da escola para que os alunos tenham suas especificidades 
atendidas. Ao constatar que as dificuldades enfrentadas nos ambien-
tes escolares evidenciam a necessidade de confrontar as práticas dis-
criminatórias e criar alternativas para superá-las, a educação inclusiva 
assume uma dimensão do espaço central no debate acerca do papel da 
escola na superação da cultura excludente. Com o objetivo de analisar 
se o professor está preparado para promover um ambiente que valorize 
e promova a aprendizagem dos alunos com deficiências, o presente 
estudo procurou fundamentar uma pratica pedagógica promotora de 
uma educação de qualidade para todos os alunos.

Palavras-chave: Inclusão, Prática Pedagógica, Escola

Breve Histórico
O projeto Abordagem Didático-pedagógica do processo ensino-aprendizagem da Educação 

Física Escolar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, esta sendo 
desenvolvido desde o ano de 2006, e desde então busca produzir estudos que possam fo-
mentar o debate sobre o contexto escolar.

A temática apresentada neste trabalho aborda a inclusão como um movimento de 
defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem 
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nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacio-
nal fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença 
como valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia de eqüidade formal ao con-
textualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola 
(Mec, SEESP, 2007).

A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que esta voltada para 
a escolarização como privilégio de um determinado grupo, caracterizando uma exclusão 
que foi legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras do contexto social. A 
partir do advento da Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1996), no processo de democratiza-
ção da escola, evidenciou-se o paradoxo inclusão/exclusão quando os sistemas de ensino 
universalizam o acesso, mas continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora 
dos padrões homogeneizadores da escola. Assim, sob formas diversas, a exclusão tem apre-
sentado características comuns nos processos de segregação e integração, que pressupõem 
a seleção, naturalizando o fracasso escolar dos alunos com necessidades especiais.

A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento educacional 
especializado em substituição ao ensino comum, evidenciando diferentes compreen-
sões, terminologias e modalidades que levaram à criação de instituições especializadas, 
escolas especiais e classes especiais (Mec, Seesp, 2007). Essa estrutura, fundamentada 
no conceito de normalidade e anormalidade, vem determinando formas de atendimento 
individualizado, por meio de diagnósticos, que definem as práticas escolares para os 
alunos com deficiência.

Acompanhando o processo de adaptações no sistema educacional, as Diretrizes Nacio-
nais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no 
artigo 2º, determinam que... “os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo 
às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais espe-
ciais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos”. (MEC/
SEESP, 2001).

As Diretrizes ampliam o caráter da educação especial para realizar o atendimento 
educacional especializado complementar ou suplementar à escolarização, porém, ao ad-
mitir a possibilidade de substituir o ensino regular, não potencializam a adoção de uma 
política de educação inclusiva na rede pública de ensino. O que significa referir que os 
programas e ações de formação docente inicial ou continuada voltada para a atenção à 
diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com 
necessidades educacionais especiais, são ineficientes e não atingem a totalidade de pro-
fessores que atuam nas escolas.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
O

 Pap
el d

o Professor na Prom
oção d

e Práticas Ped
ag

óg
icas Inclusivas

1421

De acordo com o Censo Escolar de 2009 do INEP (Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos), do total de 2.647.414 docentes que atuam na Educação Básica, somente 
3,8% possuem cursos específicos para trabalhar com alunos com deficiência. Esse quanti-
tativo ainda é muito pouco para que a inclusão escolar se torne uma realidade em um curto 
espaço de tempo, considerando que o discurso da inclusão adentrou mais fortemente em 
nosso país a partir da Declaração de Salamanca, elaborada na Conferência Mundial sobre 
Educação Especial, em 1994, na cidade de Salamanca, na Espanha. Esse foi o marco para 
as mudanças educacionais ocorridas até então.

As políticas públicas existentes ainda são estão sendo efetivadas para a maioria das 
escolas, assim a realidade ainda não sinaliza para uma verdadeira inclusão. Por outro lado, 
não se pode negar os poucos avanços, mesmo que sejam frutos de políticas de governo e 
não de Estado.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem 
como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, trans-
tornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, 
orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais 
especiais, de forma a garantir: 

•	 Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação 
superior; 

•	 Atendimento educacional especializado; 

•	 Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; 

•	 Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais 
profissionais da educação para a inclusão escolar; 

•	 Participação da família e da comunidade;  

•	 Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos 
transportes, na comunicação e informação; e 

•	 Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 

Para que o processo de inclusão seja concretizado, se faz necessário uma transformação 
dos sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos, promovendo o acesso à educa-
ção básica, matrícula na rede pública, ingresso nas classes comuns, oferta do atendimento 
educacional especializado, acessibilidade nos prédios escolares, municípios com matrícula 
de alunos com necessidades educacionais especiais, escolas com acesso ao ensino regular e 
formação docente para o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos.
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De acordo com Matoan et al (1997), o princípio democrático da educação só se evi-
dencia plenamente nos sistemas educacionais que se especializam para atender todos os 
alunos, inclusive os alunos com deficiências, isso implica em uma inovação que requer um 
esforço de reestruturação das condições atuais da maioria das escolas do país.

A mesma autora refere que o eixo condutor da luta pela inclusão de todos os alunos nos 
sistemas educacionais é, sem dúvida, a qualidade de ensino das escolas públicas e privadas, 
que de tal forma se tornem preparadas a responder às necessidades de cada um deles, de 
acordo com suas especificidades.

O desenvolvimento de estudos no campo da educação e de outras áreas afins vem mo-
dificando os conceitos, as legislações, as práticas educacionais e de gestão, indicando a ne-
cessidade de se promover uma reestruturação das escolas de ensino regular, nesse sentido o 
presente estudo buscou verificar como esta ocorrendo o processo de inclusão no ambiente 
escolar  partindo do pressuposto da capacitação do professor na promoção do ambiente 
potencializador de aprendizagem para os alunos com necessidades especiais.

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de 
natureza física, mental ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter 
restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade (MEC, SEESP, 2007). 

Por muito tempo perdurou o entendimento de que a educação especial organizada de 
forma paralela à educação comum seria a forma mais apropriada para o atendimento de 
alunos que apresentavam deficiência ou que não se adequassem à estrutura rígida dos sis-
temas de ensino ( MEC,2007). 

Essa concepção exerceu impacto duradouro na história da educação especial, resultan-
do em práticas que enfatizavam os aspectos relacionados à deficiência, em contraposição 
à sua dimensão pedagógica. O desenvolvimento de estudos no campo da educação e dos 
direitos humanos vem modificando os conceitos, as legislações, as práticas educacionais 
e de gestão, indicando a necessidade de se promover uma reestruturação das escolas de 
ensino regular e da educação especial.

A educação especial direciona suas ações para o atendimento às especificidades desses 
alunos no processo educacional e, no âmbito de uma atuação mais ampla na escola, orienta 
a organização de redes de apoio, a formação continuada, a identificação de recursos, servi-
ços e o desenvolvimento de práticas colaborativas ( MEC, 2007).

Esse dinamismo exige uma atuação pedagógica voltada para alterar a situação de ex-
clusão, reforçando a importância dos ambientes heterogêneos para a promoção da apren-
dizagem de todos os alunos. Assim para desenvolver uma pratica pedagógica pautada nas 
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diretrizes da Educação contemporânea, o professor deve ter como base da sua formação, 
inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos 
específicos da área. Essa formação possibilita a sua atuação no atendimento educacional, 
aprofunda o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino 
regular, nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional especializado, nos 
núcleos de acessibilidade das instituições de educação superior.

Embora o processo de inclusão já esteja ocorrendo no interior das escolas, a aprendiza-
gem dos alunos com Necessidades Especiais Educacionais (NEE) possui características, 
linguagem e formato próprios, exigindo planejamento, organização e estratégias comple-
mentares no cotidiano didático, assim a disponibilidades de recursos técnicos, tecnológi-
cos, de infra-estrutura física e pedagógicas condizentes com as necessidades dos alunos, 
são essenciais para que eles possam ter um desenvolvimento significativo e assim garantir 
uma autonomia, independência  e melhor qualidade de vida seja na escola e fora dela. 

A inclusão escolar impõe a abertura de novas frentes de trabalho especializado,

mas só conseguem percebê- las e encontrá-las os que conseguem se desvencilhar das 
amarras do passado e vislumbrar o futuro, como tempo de novos desafios, conquistas, mu-
danças de toda ordem

Ao tomar consciência da relevância desta temática, é significativo que os envolvidos 
no processo de inclusão defendam os princípios que já estão legitimados nesta área para 
benefícios propostos, bem como a sociedade em geral deve reivindicar uma prática edu-
cativa, alicerçada nas diretrizes da Educação contemporânea, que exige um profissional 
preparado e capacitado para uma práxis pedagógica representativa.

Essas características só ganham relevância no contexto de uma discussão política e pe-
dagógica da ação educativa, se algumas questões forem tratadas durante o processo, assim 
o presente estudo levanta alguns questionamentos para aprofundamento da reflexão desta 
temática:

•	 quais saberes prévios em relação a inclusão, valores, percepções, experiências, o pro-
fessor deveria ter para trabalhar com os alunos com NEE?

•	 quais conceitos dos professores em relação ao processo de inclusão?

•	 os professores estão capacitados para proporcionar uma aprendizagem significativa 
aos alunos com deficiência?

Este processo se encontra no centro do interesse didático e vem ao encontro das dis-
cussões que permeiam diversos segmentos da área educacional. Refletir sobre a formação 
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inicial e continuada de professor é premente para que haja uma diversificação de ações e 
transformações nos processos ensino-aprendizagem.

Para responder os questionamentos acima, e atingir o objetivo, o presente estudo pro-
curou utilizar formas variadas de planejamento das ações.

Desenvolvimento
O acesso à educação tem início na educação infantil, na qual se desenvolvem as bases 

necessárias para a construção do conhecimento e desenvolvimento global do aluno. Nessa 
etapa, o lúdico, o acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos 
nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com 
as diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito, a valorização e o desenvolvi-
mento da criança.

É notório que as ações decorrentes para a efetivação e concretização do processo de 
inclusão, estão sendo implementadas no sentido de estabelecer uma política de garantia de 
qualidade no tocante aos variados aspectos ligados a esta temática, cumpre observar que as 
propostas estão sendo norteadas por políticas públicas que nem sempre são efetivadas, o 
que decorre muitas vezes em falhas no atendimento aos alunos com deficiências.

Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos re-
cursos pedagógicos e à comunicação que favoreçam a promoção da aprendizagem e a 
valorização das diferenças, de forma a atender as necessidades educacionais de todos os 
alunos (Mittler, 2003). A acessibilidade deve ser assegurada mediante a eliminação de 
barreiras arquitetônicas, urbanísticas, na edificação – incluindo instalações, equipamen-
tos e mobiliários – e nos transportes escolares, bem como as barreiras nas comunicações 
e informações (MEC, 2005).

A partir do processo de democratização da escola, evidencia-se o paradoxo inclusão/
exclusão quando os sistemas de ensino universalizam o acesso, mas continuam excluindo 
indivíduos e grupos considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola. Assim, 
sob formas distintas, a exclusão tem apresentado características comuns nos processos de 
segregação e integração, que pressupõem a seleção, naturalizando o fracasso escolar.

Ao vivenciar experiências com alunos com necessidades especiais, surgiu o interesse 
em entender como algumas questões, em relação à inclusão, estavam sendo tratadas no 
contexto escolar. Nessa perspectiva o presente estudo direcionou a pesquisa, no sentido 
de elucidar essas questões. A dimensão não é em grande escala, mas retrata a realidade do 
cotidiano escolar sobre alguns aspectos presentes no processo de inclusão. 
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O estudo foi desenvolvido em uma escola municipal de Educação Infantil e Ensi-
no Fundamental (1º Ciclo) de Presidente Prudente. Cinco professores fizeram parte da 
amostra, cada um deles tem um aluno com diferentes tipos de deficiências, e somente o 
professor de Educação Física é que trabalha com todos esses alunos.

Os professores receberam um questionário, com cinco perguntas abertas, que tratavam 
sobre o conceito dos professores em relação ao processo de inclusão, sobre a capacitação 
para lidar com esta questão, a estrutura física da escola, e os recursos tecnológicos e final-
mente as estratégias utilizadas por eles na prática pedagógica, para atender os alunos com 
necessidades especiais.

O formato da pesquisa buscou um padrão capaz de permitir a revisão de idéias e a 
análise significativa do objeto de estudo, através da análise de conteúdo. Analisar signi-
fica decompor o todo em seus elementos, em seus aspectos constitutivos, rever e redigir 
comentários sobre os tópicos ou temas recorrentes, esclarecendo assim, os aspectos que 
possam suscitar dúvidas, segundo LÜDKE e MENGA (1986).

Para análise dos dados, foi levada em consideração a abordagem sobre o conteúdo. A 
análise dos dados foi realizada através da análise de conteúdo, definida por BARDIN 
(1977), como sendo um conjunto de técnica de análise das comunicações, que visa obter 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo as mensagens, in-
dicadores, quantitativos ou não, que permitam a interferência de conhecimentos relativos 
ao assunto estudado. O emprego da análise categorial de conteúdo, segundo o autor, pos-
sibilita confrontar metodologicamente a descoberta, a verificação e a interpretação dos 
resultados obtidos com os participantes da pesquisa.

Diante dos resultados, apontados pelos professores nos questionários, foi possível cons-
tatar que em relação aos conceitos sobre o processo de inclusão dos alunos com NEE, 
nas turmas regulares, as salas são numerosas e fica difícil direcionar um trabalho mais 
específico para estes alunos. Embora acreditem que deva existir a oportunidade para uma 
aprendizagem adequada, participação e convívio social, os professores entendem que da 
forma como a inclusão foi implantada não pode ser considerada um processo que garanta 
melhorias no desenvolvimento dos alunos com NEE.

Sobre a questão estrutural da escola, os professores afirmaram que falta muito para que a 
acessibilidade seja efetivada , pois, conta com rampas, cadeira de rodas, mesa adaptada para 
sala de aula, banheiros com portas largas mas sem barras de segurança e uma brinquedoteca.

Todos os professores foram unânimes sobre a existência de recursos tecnológicos ou 
salas multifuncionais, a escola não possui nenhum material nesse sentido para desenvolver 
um trabalho mais específico com os alunos.
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E finalmente as questões que trataram da capacitação ou preparo do professor para 
lidar com a inclusão, e as estratégias adotadas por eles, revelaram que os mesmos sabem da 
existência de leis e diretrizes para a área, mas não tem conhecimento mais aprofundado. 
Em relação ao oferecimento de cursos ou oficinas para uma capacitação mais qualificada, 
afirmaram que não essa preocupação. As ações são quase inexistentes, desta forma os pro-
fessores não se sentem preparados para lidar com uma inclusão verdadeira, pois, o processo 
foi uma imposição, sem o devido preparo para uma prática pedagógica significativa. 

Nessa perspectiva as estratégias são adotadas, de acordo com o entendimento individu-
al de cada professor, o único recurso mencionado por eles foi o teclado móvel. O professor 
de Educação Física afirmou que não existe viabilidade de inclusão em suas aulas por falta 
de material e de estratégias didáticas.

Essa é triste realidade do contexto escolar em relação ao processo de inclusão. Diante 
dos apontamentos fica evidente, que um dos maiores problemas diz respeito a falta de 
capacitação dos  professores. 

A falta de preparo implica no conhecimento dos direitos dos alunos com NEE, no 
compromisso de cada um neste cenário, no papel da escola como mediadora do processo 
ensino-aprendizagem, enfim, não basta ter diretrizes, normatizações é preciso implemen-
tar ações concretas que possam realmente garantir, não só a inclusão mas uma melhor 
qualidade de vida aos alunos com necessidades especiais.

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e 
organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 
plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As ativida-
des desenvolvidas nesse atendimento diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula 
comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou 
suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência no contexto 
educacional e social.

A natureza do trabalho docente requer um continuado processo de formação dos su-
jeitos sociais historicamente envolvidos com a ação pedagógica, que proporcione novas 
competências ao professor. Que ao lado do saber pedagógico, seja oferecida ao professor a 
capacidade de ser agente, produtor, operador e crítico das novas possibilidades educativas.

Tal perspectiva amplia o alcance da formação continuada, incluindo a Educação Es-
pecial como uma modalidade de ensino que deve ser estabelecida através das discussões 
de novos caminhos e possibilidades de exploração dos recursos das metodologias que 
consubstanciam uma formação pautada nas relações com os professores e os demais 
agentes educacionais. Assim criar-se-ia um momento para refletir sobre todos os en-
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caminhamentos realizados, partilhar experiências e assumir a fragmentação das infor-
mações, como um momento didático significativo para a recriação e emancipação dos 
saberes (KENSKI, 1997). 

Isso implica que os professores revisem, junto a seus companheiros, o conceito que têm 
sobre dificuldades de aprendizagem e que ações eles devem colocar em prática.

O direito de participar nos espaços e processos comuns de ensino e aprendizagem 
realizados pela escola está previsto na legislação, e as políticas educacionais devem estar 
compatíveis com esses pressupostos que orientam para o acesso pleno e condições de 
eqüidade no sistema de ensino.

A importância de fazer do direito de todos à educação um movimento coletivo de 
mudança aponta para a adoção de políticas públicas inclusivas, para a transformação dos 
sistemas educacionais e das práticas sociais, que envolvem as relações com as famílias e a 
comunidade. As políticas educacionais devem prever a eliminação das barreiras à educação 
dos alunos com deficiência, com síndromes, com altas habilidades/superdotação prevendo 
o atendimento às necessidades educacionais especiais, promovendo a participação a partir 
de novas relações fundamentais para uma socialização humanizadora (MEC, 2006). 

A educação inclusiva pressupõe novas relações pedagógicas centradas nos modos de 
aprender das diferentes crianças e jovens e de relações sociais que valorizam a diversida-
de em todas as atividades, espaços e formas de convivência e trabalho. Dessa forma, na 
efetivação do direito de todos à educação, o direito à igualdade e o direito à diferença são 
indissociáveis e os direitos específicos servem para eliminar as discriminações e garantir a 
plena inclusão social. 

Os desafios se fazem presentes, é notório que as ações decorrentes para a efetivação e concre-
tização da Educação Inclusiva, como um importante instrumento no processo de formação inicial 
ou continuada, estão sendo implementadas no sentido de estabelecer uma política de garantia de 
qualidade no tocante aos variados aspectos ligados a esta modalidade.

As transformações demandam tempo, mas o compromisso é de todos, assim com cer-
teza teremos a garantia de uma sociedade inclusiva, livre de uma cultura excludente.

Conclusão
A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas 

e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos 
e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas 
turmas comuns do ensino regular.
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A avaliação pedagógica como processo dinâmico deveria considerar tanto o conhe-
cimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto às possibilidades de 
aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica processual e formativa que ana-
lisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual, prevalecendo na ava-
liação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. 

O professor, como mediador deste processo deve criar estratégias considerando que 
alguns alunos podem demandar ampliação do tempo para a realização dos trabalhos e o 
uso de diferentes recursos, de informática ou de tecnologia assistiva como uma prática 
cotidiana.

Nesse sentido, o compromisso em promover a adaptação das instituições públicas 
para dar acessibilidade de pessoas com necessidades educacionais especiais, pode ser en-
tendido como um amplo processo de formação de gestores e educadores nos municí-
pios brasileiros para a garantia do direito de acesso de todos à escolarização, à oferta do 
atendimento educacional especializado e à garantia da acessibilidade quer seja contexto 
educacional ou social. 

A educação especial assim contextualizada se constitui numa modalidade transversal 
que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, definida por uma proposta 
pedagógica que assegure recursos e serviços de atendimento educacional especializado 
organizados institucionalmente para apoiar a educação nas classes comuns, de modo a 
garantir a escolarização e promover o desenvolvimento da potencialidade dos alunos com 
necessidades educacionais especiais.

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social 
e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, 
aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação (Ferreira, 2003). A educa-
ção inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos 
humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em 
relação à idéia de eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produ-
ção da exclusão dentro e fora da escola.
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Resumo: Os instrumentos de tecnologia de comunicação alternativa podem fa-
vorecer a participação do aluno no processo de aprendizagem escolar 
e nas atividades específicas, como na produção de texto. O objetivo do 
trabalho foi favorecer a participação dos alunos com deficiência sem 
oralidade nas atividades envolvendo produção de texto. Participaram 
desse estudo dois alunos com deficiência física decorrente de altera-
ções neurológicas, do gênero masculino com idades entre 11 e 12 anos, 
usuários de sistemas de suplementares e alternativos de comunicação 
e suas cinco professoras do ensino fundamental de uma escola pública, 
com idade entre 32 a 57 anos. Para o desenvolvimento da pesquisa, foi 
utilizado o programa de comunicação alternativa, constituído de três 
etapas. A primeira etapa foi norteada por orientações sistemáticas a 
respeito de linguagem e comunicação; apresentação dos sistemas su-
plementares e alternativos de comunicação e o uso desses sistemas na 
comunicação e aprendizagem da leitura e escrita, identificação do cur-
rículo da escola e o conhecimento do planejamento pedagógico da sala 
de aula.  A segunda etapa consistiu da identificação das habilidades 
dos alunos e o estabelecimento da rotina escolar. A terceira etapa foi 
direcionada à elaboração e adaptação de recursos por meio dos siste-
mas suplementares e alternativos de comunicação para a produção de 
textos. As informações foram sendo registradas por meio da gravação 
em áudio, filmagem e diário de campo. Os resultados identificados de-
monstraram a ampliação da participação dos alunos com deficiência 
nas tarefas de produção de textos frente às adaptações realizadas por 
professores orientados durante o programa realizado.

Palavras-chave: Educação Especial. Inclusão. Comunicação Alternativa.
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1 Introdução
Pesquisadores da área da educação especial têm utilizado instrumentos da tecnologia 

assistiva para favorecer as pessoas com deficiência oportunidades de demonstrar suas re-
ais habilidades e aprender novos conhecimentos (SORO-CAMATS, 2003). A área da 
comunicação suplementar e alternativa é um instrumento que permite a uma parcela da 
população a garantia ao acesso à comunicação humana (DELIBERATO, 2007).

Pesquisadores têm discutido e pontuado a importância da interação entre aluno e 
professor como meio facilitador no processo de ensino e aprendizagem acadêmica. A 
fala permite aos alunos não só a interação, mas a possibilidade de expressar seus desejos, 
vontades e intenções. Grande parte dos alunos com deficiência pode apresentar severo 
distúrbio na comunicação oral e escrita, dificultando o acesso às oportunidades de tro-
cas comunicativas com diferentes interlocutores (DELIBERATO; MANZINI, 2006; 
SAMESHIMA; DELIBERATO, 2007; ALVES, 2006; MANZINI; DELIBERATO, 
2004, 2007).

A área da comunicação suplementar e alternativa pode ser um instrumento facilitador 
não só para os aspectos comunicativos, mas meio facilitador de construção da linguagem 
e, desta forma, um instrumento para a aquisição da leitura e escrita. 

A American Speech-Language-Hearing Association (ASHA, 1989) definiu a Comu-
nicação Suplementar (Ampliada) e alternativa como:

...uma área da prática clínica que procura compensar de modo tempo-

rário ou permanente, padrões de incapacidades ou perturbações exibidos 

por pessoas com severos distúrbios de comunicação expressiva, da fala ou 

da escrita (ASHA, 1989).

O Objetivo primário da Comunicação Suplementar e Alternativa (CSA) é facilitar a 
participação das pessoas nos vários contextos comunicativos. Tais contextos dependem das 
circunstâncias em que as pessoas vivem, bem como o tipo e grau dos distúrbios de comu-
nicação que esta pessoa possa apresentar.

A ASHA também definiu que um sistema de CSA deveria consistir em um grupo 
integrado de componentes, incluindo símbolos, estratégias e técnicas que poderiam ser 
utilizados para modificar a comunicação e, com isto ampliar as possibilidades de partici-
pação do aluno com deficiência nos diferentes ambientes (VON TETZCHNER, 2003, 
2009; ASHA, 1989; NUNES, 2003; DELIBERATO, 2007).
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Glennen (1997); Capovilla (2001); Nunes (2003) e outros pesquisadores da área da 
tecnologia de comunicação suplementar e alternativa definiram sistemas com apoio e 
sistemas sem apoio que poderiam beneficiar os diferentes alunos com deficiência sem a 
possibilidade de utilizar a linguagem falada. Os principais sistemas de CSA com apoio 
são: Picture Communication Symbols - PCS ( JOHNSON, 2004); Pictogram Ideo-
gram Communication (PIC) (MAHARAY, 1980), sistema BLISS (HEHNER, 1980) 
e a escrita. O sistema de CSA sem apoio descrito pela literatura está vinculado às habi-
lidades existentes no próprio indivíduo, ou seja, a possibilidade do aluno com deficiência 
utilizar sinais manuais, língua de sinais, gestos representativos, indicativos, expressões 
faciais e corporais. 

A literatura ainda alertou para os recursos tecnológicos de CSA com dependência e 
independência, ou seja, quando o aluno além do recurso com apoio ainda necessita de au-
xilio de um interlocutor para o manuseio do instrumento (CAPOVILLA, 2001; NUNES; 
2003; BEUKELMAN; MIRENDA, 2007).

Os instrumentos de tecnologia de CSA, baixa ou alta tecnologia, devem ser utilizados 
como recursos e procedimentos para auxiliar na ampliação da recepção, compreensão e 
expressão da linguagem (ROTHSCHILD; NORRIS, 2001).

Discutir a respeito dos recursos de comunicação suplementar e alternativa é pensar 
não somente nas habilidades e necessidades das pessoas com deficiências, mas em ins-
trumentalizar os interlocutores, adequar os ambientes e as atividades e/ou tarefas a serem 
desenvolvidas pelas crianças e jovens com deficiência, sem a possibilidade de utilizar a 
linguagem falada como veículo de comunicação.

Deliberato (2009) discutiu que é um desafio sistematizar programas de intervenção 
baseados em sistemas de comunicação suplementar e alternativa, frente à diversidade de 
alunos com deficiências que necessitam de instrumentos para a comunicação. A mesma 
autora também alertou que é um desafio maior inserir os sistemas de comunicação suple-
mentares e alternativos nos diferentes ambientes para ampliar as possibilidades comuni-
cativas e garantir meios para desenvolver interlocutores competentes. Os programas de 
intervenção poderiam estabelecer metas para a criança e jovem com deficiência e seus 
cuidadores, além de promoverem ações vinculadas a outros ambientes, como as escolas

A preocupação de profissionais da saúde e educação em garantir a permanência de 
alunos com deficiência no ensino regular vem ampliando ações teóricas e práticas, quer na 
formação de professores, quer na implementação de programas envolvendo profissionais 
de diferentes áreas (DELIBERATO; MANZINI, 2006; DELIBERATO, 2007, 2008). 
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No que se refere à área de comunicação suplementar e alternativa, pesquisas demons-
traram que o uso de recursos e estratégias envolvendo os sistemas de comunicação suple-
mentar e alternativa favorece não só as habilidades comunicativas, mas também viabiliza a 
participação do aluno com deficiência sem a linguagem falada, nas atividades pedagógicas 
programadas pelo professor (DELIBERATO, PAURA, NETA, 2007; ROCHA; DELI-
BERATO, 2009; SAMESHIMA et al., 2009; DELIBERATO, 2009).

Von Tetzchner e Grove (2003) fizeram uma discussão a respeito da interferência dos 
ambientes segregados e inclusivos frente aos modelos linguísticos oferecidos às crianças 
usuárias de sistemas de comunicação suplementares e alternativos. Os autores alegaram 
não haver dados científicos que comprovem a interferência na aquisição e desenvolvimen-
to da linguagem dessas crianças nos dois ambientes. MacNaughton argumentou que o 
ambiente segregado poderia facilitar os modelos dos sistemas de comunicação suplemen-
tares e alternativos, mas há necessidade de gradativamente incluir a pessoa usuária em 
diferentes contextos comunicativos. 

Segundo Brekke e Von Tetzchner (2003) e Soto e Von Tetzchner (2003), pensar a res-
peito da inclusão plena significa admitir tanto que os alunos com deficiência sem lingua-
gem falada têm competência em utilizar a comunicação suplementar e alternativa, quanto 
que os recursos e instrumentos deveriam ser utilizados além da função comunicativa, ou 
seja, deveriam estar disponíveis na rotina de atividades da sala de aula dos alunos (DELI-
BERATO, 2007; SAMESHIMA, DELIBERATO, 2009).

Von Tetzchner et al. (2005) alertaram para as circunstâncias de que crianças que de-
senvolvem a linguagem falada são envolvidas por comunidades falantes, que muitas ve-
zes falam mais de uma língua. No caso de surdos profundos, os autores discutiram que 
muitos podem estar nas comunidades que usam os sinais manuais e, dessa forma, acabam 
igualmente tendo modelos de diferentes interlocutores. Quando focalizaram as crianças 
usuárias de linguagem alternativas, a situação pôde ser diferente, uma vez que os sistemas 
de comunicação alternativos usados pelas crianças não são formas naturais de expressão 
empregadas pelas pessoas na comunidade, com exceção daquelas crianças que acabam 
aprendendo sinais manuais e estão na comunidade de surdos.

O aprendizado da linguagem alternativa acarreta um processo de planejamento e cons-
trução ampla e extensa, já que não há usuários competentes na comunidade que possam 
oferecer modelos de expressão e, assim, garantir um input adequado (VON TEZTCH-
NER, et al, 2005; VON TEZTCHNER, 2009). O aprendizado ainda está relacionado 
com os processos de intervenção em centros de reabilitação e em ambientes educacionais, 
como no caso de escolas especiais, classes especiais e, com menor frequência, no ensino 
regular (DELIBERATO; 2005a; DELIBERATO, 2007; DELIBERATO et al., 2009).
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Von Teztchner et al. (2005) salientaram que o desenvolvimento de meios alternativos 
de comunicação não constitui apenas a aprendizagem de um modo diferente de comu-
nicação, todavia, indica um caminho alternativo de constituição cultural do indivíduo, 
porque a comunicação faz parte das funções sociais e culturais cotidianas.

Smith (2003) abordou a influência do contexto nas questões de competência linguís-
tica das crianças usuárias de sistemas suplementares e alternativos de comunicação. Na 
perspectiva da autora, o contexto social não é apenas um estímulo, mas poderia ter um 
forte poder de estabelecer o desenvolvimento de uma criança.

A escola poderia ser um ambiente importante para favorecer o suporte necessário 
para as crianças e jovens com paralisia cerebral, no uso dos sistemas suplementares 
e alternativos de comunicação (VON TEZTCHNER et al., 2005; DELIBERATO; 
MANZINI, 2006). Na verdade, a escola tem dois desafios: garantir o suporte para as 
habilidades comunicativas dos alunos com deficiência sem a possibilidade de usar a 
linguagem falada e garantir a participação do mesmo aluno, nas atividades pedagogias 
previstas no planejamento curricular.

Deliberato et al. (2009) realizaram um estudo para implementar recursos e estratégias 
de comunicação suplementar e alternativa nas adaptações do planejamento pedagógico 
para um aluno com deficiência, matriculado no ensino regular. Participaram dessa experi-
ência o mencionado aluno, de 11 anos de idade e com apraxia de fala, que frequentava a 3ª 
série do ensino fundamental, a professora da sala de aula, a pedagoga, duas fonoaudiólogas 
e a terapeuta ocupacional de um centro de atendimento especializado de uma cidade do 
interior de São Paulo. A comunicação do aluno se fazia por meio de expressões corporais 
e faciais, gestos, vocalizações e recursos de comunicação suplementar e alternativa, como 
fotos e símbolos pictográficos, elaborados e confeccionados no programa de intervenção 
realizado com a fonoaudióloga. A intervenção forneceu um modelo para capacitar e im-
plementar recursos de comunicação suplementar e alternativa, além de adaptar atividades 
pedagógicas por meio da CSA. O programa de intervenção teve duração de seis meses, 
com reuniões semanais. Após a análise das transcrições das fitas das reuniões, foi possível 
estabelecer as seguintes categorias e subcategorias: atuação de profissionais (orientação; 
adaptação de recursos; avaliação do aluno); conhecimento dos sistemas de comunicação 
suplementares e alternativos (recursos de comunicação; estratégias; adaptação pedagógi-
ca); uso dos recursos adaptados (habilidade de comunicação; atividade pedagógica). Os 
resultados desse estudo indicaram: a importância da atuação de uma equipe para favorecer 
a participação do aluno, nas atividades acadêmicas adaptadas por meio dos recursos de 
CSA; a necessidade dos encontros sistemáticos, para a implementação das adaptações; o 
conhecimento, por parte do aluno, no uso do sistema de comunicação suplementar e al-
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ternativo; e a importância da atuação do fonoaudiólogo, não somente na equipe de orien-
tação a respeito das adaptações das atividades pedagógicas que envolveram os sistemas 
de comunicação suplementares e alternativos, mas na organização e sistematização da 
inserção do sistema de comunicação suplementar.

 O trabalho apresentado por Deliberato et al. (2009) reforçou os achados sobre a im-
portância da atuação do fonoaudiólogo no suporte para a organização dos programas de 
reabilitação a crianças e jovens com deficiência sem linguagem falada, quer nos centros de 
atendimentos especializados, quer nos programas de atuação nas escolas, garantindo dessa 
forma tanto a ampliação das habilidades expressivas não-verbais dos alunos usuários dos 
sistemas, quanto à inserção de novas habilidades verbais (DELIBERATO, 2005, 2008).

Neste contexto, esse trabalho teve como objetivo favorecer a participação dos alunos 
com deficiência sem oralidade na aprendizagem de produção de textos.

2 Descrição Detalhada da Proposta
Este trabalho fez parte de um projeto maior Implementação de recursos de comunicação 

suplementar e alternativa no contexto acadêmico e familiar, aprovado pelo comitê de ética 
com o parecer nº 1206/2006. Convém ressaltar que o trabalho aqui apresentado envolveu 
a participação de discentes da graduação e pós-graduação nas diferentes etapas propos-
tas com os alunos com deficiência e seus respectivos professores na sala de aula. Nesse 
momento serão apresentados resultados de tarefas adaptadas por meio de sistemas suple-
mentares e alternativos de comunicação para a participação dos alunos com deficiência na 
tarefa de produção textual.

2.1 Material e Método

Foram selecionadas para esse trabalho as atividades realizadas com dois alunos (parti-
cipante A e B) com deficiência sem oralidade que estavam matriculados no ensino regular 
e que freqüentavam um Centro de Atendimento especializado em uma Universidade Pú-
blica do interior de São Paulo.

2.2 Participantes

Participante A 

Aluno do gênero masculino, com 11 anos de idade, matriculado na 3ª série do ensino 
fundamental. Apresentava diagnóstico médico de paralisia cerebral diplégica. De acordo 
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com dados de prontuário e resultados de exames, o participante apresentava malformação 
congênita que caracterizava uma síndrome genética, porém ainda estava sob investigação.  

Participante B 

O segundo participante também é do gênero masculino, com 12 anos de idade, ma-
triculado no ensino fundamental. Apresentava hipótese diagnóstica fonoaudiológica de 
apraxia de fala do desenvolvimento. Segundo dados de prontuário, o participante não 
apresentava alterações visuais, cognitivas, motoras e auditivas, sendo que os dados do exa-
me de audiometria tonal estavam dentro dos padrões de normalidade. 

2.3 Material 

Durante as atividades foram utilizados os seguintes materiais: filmadora, gravador di-
gital e diário de campo para o registro das informações; mobiliário adequado ao posicio-
namento dos alunos; computador, impressora e plastificadora; vídeo cassete e fitas VHS; 
câmera digital.

2.4 Instrumentos

Tabuleiros de comunicação com fotos de pessoas, locais, objetos e demais categorias 
semânticas; figuras do programa Boardmaker ( JONHSON, 2004); pranchas com velcro 
para apresentação das figuras e/ou objetos de diversos tamanhos e o planejamento do 
professor. 

2. 5 Procedimentos das atividades

As atividades realizadas nas escolas seguiram a proposta do programa estabelecida por 
Deliberato (2005; 2009):

1. Informações teóricas a respeito da aquisição e desenvolvimento da linguagem 
no aluno com deficiência e sua relação com as linguagens alternativas durante as 
oficinas de atividades realizadas mensalmente com os professores e demais pro-
fissionais da escola.

2. Informações teóricas a respeito de adequações e adaptações de recursos e atividades 
para o aluno com deficiência sem oralidade para os professores dos alunos selecio-
nados e demais profissionais da escola quinzenalmente.

3.  Reuniões semanais com os professores para identificar os conteúdos do planeja-
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mento pedagógico proposto e selecionar os conteúdos necessários para as adapta-
ções e adequações de materiais.

4. Observação semanal dos alunos com deficiência nas atividades acadêmicas durante 
quatro semanas, principalmente as atividades pedagógicas.

5.  Concomitante as atividades anteriores foram selecionados os recursos e estratégias 
de acordo com o momento acadêmico dos alunos, respeitando o conteúdo pedagó-
gico estabelecido no planejamento do professor.

6.  Após as adequações e adaptações dos recursos, o material foi utilizado nas ativida-
des com o professor e o aluno.

2.6 Propostas de adequações dos recursos

Após a seleção dos conteúdos foram realizadas as seguintes etapas para as adequações 
dos recursos:

a) Adequações dos conteúdos relacionados à produção de texto:

•	 Conteúdo do vocabulário adequado ao momento acadêmico dos alunos.

•	 Adequações das estruturas frasais

•	 Extensão do conteúdo.

•	 Adequações dos materiais por meio de objetos e/ou figuras dos sistemas suplemen-
tares e alternativos de comunicação.

b) Adequações por meio da comunicação alternativa

•	 Confeccionar materiais por meio do programa Boardmaker – PCS (Picture Com-
munication Symbols) para as atividades envolvendo interpretação dos livros e tex-
tos confeccionados.

•	 Associação entre as figuras e palavras escritas para a produção do texto. 

c) Produção de textos por meio da comunicação alternativa

•	 Confeccionar materiais adaptados por meio do programa Boardmaker – PCS ( JO-
NHSON, 2004).

•	 A adaptação das histórias, textos por meio dos símbolos do PCS - BOARD-
MAKER ( JONHSON, 2004).
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•	  Impressão dos textos dos livros em tamanho médio e grande para que os alunos 
possam acompanhar as atividades.

Convém ressaltar que os recursos adaptados e adequados foram sendo construídos no 
processo de formação e capacitação dos professores envolvidos.

2.7 Procedimentos de análise das atividades

As atividades foram registradas semanalmente por meio de filmagens, gravação e di-
ário de campo a respeito dos aspectos comunicativos, comportamentais e as atividades 
pedagógicas dos alunos no contexto escolar. Nesse trabalho serão descritas as atividades 
envolvendo as adequações das tarefas envolvendo a produção de texto.

3 Resultados e Discussões
Durante o programa desenvolvido nas escolas foram feitas diferentes adequações e 

adaptações de materiais para contemplar o planejamento do professor nas diferentes dis-
ciplinas. A produção textual quer perante a necessidade de compreensão da mensagem 
escrita - leitura e da produção do conteúdo, por meio da expressão oral e escrita foram 
momentos de maior complexidade por parte do professor. Neste sentido, nesse momento 
serão priorizados os recursos direcionados a atividade de texto, como no caso das parlen-
das, fábulas e na música:

No exemplo a seguir, é possível observar o uso da música “Atirei um pau no gato” na 
tarefa de comunicação oral e produção de escrita:

1) Tarefa para a sala: cantar e escrever a letra da música selecionada: atirei um pau no 
gato. Recurso para a sala: texto da música por meio de sistema de Comunicação suple-
mentar e alternativa (CSA) em tamanho 10 cm x 10 cm para cada ficha, formando um 
texto para a sala.
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Estratégia para a sala: a professora P1 cantava a música com apoio da sequência das 
figuras 10cm x 10cm, organizando desta forma as frases. Após a professora P1 oferecer 
para a sala o modelo da oralidade em conjunto com o apoio visual das figuras, a mesma 
solicitou aos alunos a produção da escrita da música.

Tarefa para o aluno participante A: cantar e escrever a música atirei um pau no gato. Re-
curso para o aluno participante A: a musica adaptada como para os demais alunos (10cm x 
10cm) e a música adaptada com o mesmo conteúdo, mas o recurso no tamanho 4cm x 4 cm.

Estratégias utilizada com o participante A: 

1. No primeiro momento o aluno participou da estratégia realizada para 
a sala: a professora cantava a música com apoio da sequência das figuras 
10cm x 10cm, organizando desta forma as frases. 

2. Após o comando para os alunos da sala, a professora repetia o mesmo 
comando para o aluno utilizando o mesmo conteúdo dos recursos, mas 
de tamanho menor (4cm x 4cm), para ser trabalhado individualmente 
reforçando a sequência dos elementos da música. 

3. A seguir, a professora solicitava que o aluno participante A produzisse 
o texto por meio das figuras.

No trecho a seguir, é possível observar o relato da professora, utilizando a música adap-
tada em por meio de sistemas de comunicação alternativa:

P1: A música assim foi super legal, foi super legal

F: Você gostou? Você achou que deu certo?

P1: Muito legal. E eu coloco os símbolos assim e ele já identifica.

F: E você fez como, você usou as grandes primeiro ou não?

P1: Eu usei as grandes, eu fiz um grupão com as crianças não alfabeti-
zadas e com ele junto, aí eu cantei as músicas e perguntei se as figuras 
poderiam ajudar a gente a cantar as músicas. Aí as crianças falaram que 
sim, aí a gente foi colocar na ordem e eu coloquei uma criança junto 
com ele para colocar na ordem, aí eu fiquei junto com ele, colocava as 
figuras e perguntava o que era aí depois eu fiz o contrário, eu falava 
para ele, pega para mim o atirei pega para mim o pau no gato, aí ele ia 
pegando, aí depois eu coloquei todas as figuras na carteira e ele colocou 
certinho na ordem.
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F: Então, o legal disso de fazer a seqüência da música com as figuras 
e com letra aqui, vai ajudar ele, auxiliar ele na estrutura de frases e no 
reconhecimento das letras.

O uso de músicas como meio de favorecer a aprendizagem acadêmica dos alunos com 
deficiência sem linguagem falada, foi foco de discussão no estudo de Deliberato, Paura 
e Neta (2007). As autoras pontuaram que o trabalho desenvolvido em sala de aula com 
músicas adaptadas por meio dos sistemas de CSA permitiu o aumento das habilidades 
expressivas dos alunos, a participação dos alunos nas atividades pedagógicas de elaboração 
e interpretação dos textos, bem como a estruturação de palavras, frases e textos.

Como pode ser observada no relato do professor, a música adaptada por meio do 
sistema PCS, favoreceu a participação do aluno na atividade, bem como a identificação 
dos elementos da música e sua seqüência. Por meio dos sistemas de CSA, a professora 
conseguiu trabalhar com a sala questões relacionadas à exploração oral, rítmica, auditiva, 
o conhecimento cultural, a socialização através dos jogos cantados, memória, a explo-
ração da compreensão do sistema escrito, representação da oralidade por meio do texto 
escrito e também pelos sistemas de representação. Neste contexto, a professora auxiliou o 
aluno com deficiência e também colaborou com os demais alunos inserindo os recursos 
adaptados para a sala. Outro aspecto importante neste procedimento é a capacitação dos 
alunos não deficientes no uso dos sistemas suplementares e alternativos de comunica-
ção, favorecendo as possibilidades desses alunos serem suporte para o aprendizado das 
linguagens alternativas para o aluno participante A, mas para demais alunos usuários de 
sistemas de CSA.

A parlenda também é um rico enunciado lúdico pedagógico que diverte, ensina, pela 
sua forma rítmica, sonora e motora, uma vez que desenvolve as condições lingüísticas e 
sócio-culturais do homem. Este texto da tradição oral é utilizado, especialmente na fase 
infantil, como ferramenta de interação e divertimento (SAMESHIMA  et al, 2009).

Por ser um gênero popular, o trabalho com este se torna mais fácil, uma vez que é pro-
vável que a criança tenha contato com ele em diferentes situações cotidianas e, na escola, 
a criança entra em contato por meio também da escrita.

O uso de músicas e parlendas são atividades importantes que podem ser utilizadas pe-
los professores, como forma de desenvolver as habilidades de consciência fonológica. As 
parlendas proporcionam atividades para o desenvolvimento de rimas, aliterações, sílabas e 
fonemas com grau de dificuldade crescente. Por meio das músicas e parlendas, as ativida-
des de consciência fonológica são apresentadas de forma lúdica, o que estimula o interesse 
e a participação dos alunos, como pode ser visualizado a seguir:
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A rima é uma atividade na qual o aluno pode vivenciar as questões fonológicas da lín-
gua e permitir a aquisição das atividades metalingüísticas, favorecendo o aprendizado da 
leitura e escrita para o nosso sistema alfabético. A criança com deficiência e severa com-
plexidade de comunicação o desenvolvimento das habilidades fonológicas podem estar 
prejudicadas em decorrência de fatores intrínsecos e ambientais, mas o aluno com defici-
ência neuro-motora pode também apresentar inabilidades do ponto de vista fonético, não 
experienciando a produção articulatória dos fonemas da língua, acarretando prejuízo não 
só na produção da oralidade, mas também na produção da escrita (DELIBERATO, 2009; 
PONSONI; DELIBERATO, 2009; SAMESHIMA et al, 2009).

2) Tarefa para a sala: Ler a fábula e escrever o que tinham entendido do texto. Recurso 
para a sala: Lousa da sala de aula. Estratégia para a sala: A professora escreveu o texto da 
fábula na lousa, leu com alunos, discutiu o conteúdo da fábula e a moral da história. Em 
seguida foi solicitado aos alunos que escrevem o que tinham compreendido do texto.

Tarefa para o aluno participante A: ler o texto e escrever a fábula.

Recurso para o aluno participante A: Texto da fábula adaptado por meio do sistema 
PCS, dispostos em fichas de tamanho 3cmx 3cmm e 8cmx 8cm.

Estratégia para o aluno participante A: incialmente o participante A participou das 
orientações realizadas para todos os alunos. Em seguida, a professora realizou os seguintes 
passos:

1. A professora ordenou as fichas de cada elemento do texto em tamanho 8cm x 8cm 
em frases.

2. A professora leu as frases organizadas por meio das fichas.

3. A professora solicitou a leitura das frases por meio do apoio da sequencia de figuras. 
Nesta situação, o aluno tinha a figura como norteador da leitura e também o apoio da 
professora caso não tivesse sucesso.

4. A professora solicitou a produção escrita do conteúdo trabalhado por meio da expo-
sição das figuras já trabalhadas no tamanho 3cm x 3cm, como ilustra a figura 1 a seguir:
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Figura1: Adaptação da fábula o lobo e o cabritinho

Como pode ser observado no exemplo acima, as figuras foram dispostas no caderno 
pelo aluno, sem o auxilio do professor, para verificar a possibilidade do aluno elaborar e 
produzir o texto já trabalhado. Com esta atividade o professor também pôde identificar o 
reconhecimento do aluno a respeito do significado das imagens utilizadas para a escrita 
do texto.

3) Tarefa para a sala: fazer a interpretação do texto. Recurso para a sala: Livro adapta-
do por meio do sistema PCS, constituído de imagens, texto escrito e figuras, como ilustra  
a figura 2.

Figura 2: Livro dos Três porquinhos adaptado em comunicação alternativa

Estratégia para a sala: A professora contou a história para os alunos utilizando o livro 
adaptado, organizando a seqüência do texto por meio das figuras. Em seguida a professora 
elaborou na lousa perguntas referentes ao texto e solicitou aos alunos que respondessem 
as perguntas.
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Tarefa para o aluno participante A: fazer a interpretação do texto

Recurso para o aluno participante A: O mesmo livro adaptado utilizado para a sala.

Estratégia para o aluno participante A: No primeiro momento o aluno participou da 
atividade junto com a sala, e em seguida a professora realizou os seguintes passos:

1. Retomou a história individualmente com o aluno, utilizando o livro adaptado. 

2. Leu as perguntas já escritas na lousa para o aluno responder as questões.

3. Para responder as questões, a professora dispôs as figuras referentes ao conteúdo do 
texto para o aluno indicar a resposta.

4) Tarefa para a sala: escrever uma redação. Recurso para a sala: Livro original

Estratégia para a sala: A professora lia um capítulo do livro para a sala. Em seguida 
solicitava aos alunos que fizessem uma redação, imaginando serem personagens da histó-
ria lida pela professora.

Tarefa para o aluno participante B: escrever uma redação

Recurso para o aluno participante B: figuras do sistema PCS e figuras da internet 
confeccionadas com o conteúdo da história, e a pasta de comunicação alternativa do aluno.

Estratégias para o aluno participante B: inicialmente o participante B  acompanhou 
as instruções feitas aos demais alunos da sala. Em seguida a professora seguiu os seguintes 
passos:

1. A professora dispunha as figuras na mesa em conjunto com a pasta de comunicação.

2 A professora solicitava ao aluno que utilizasse as figuras e a pasta de comunicação 
para escrever a redação. 

3. A professora auxiliava o aluno na organização das idéias por meio das figuras.

4. A professora auxiliava o aluno a escrever um conteúdo que não estava presente nas 
figuras adaptadas ou na pasta de comunicação. 

5. O aluno desenhava o conteúdo de um determinado vocábulo quando a professora 
não entendia sua intenção e, assim, não podia auxiliá-lo por meio de outras figuras ou da 
escrita.

Pesquisadores têm alertado que a implementação da comunicação suplementar e alter-
nativa, no contexto escolar, pode ser realizada por meio de contos e reconto de histórias. 
Dessa forma, o professor estaria estimulando o aprendizado de novos repertórios lexicais, 
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ampliação da estrutura frasal, aquisição e desenvolvimento do discurso narrativo, contri-
buindo para a construção do processo de interpretação de texto (GUARDA; DELIBE-
RATO, 2006; PONSONI et al., 2009).

5) Tarefa para a sala: Elaborar as falas dos personagens da história em quadrinhos da 
turma da Mônica. Recurso para a sala: Uma tira retirada da história em quadrinhos da 
turma da Mônica, como ilustrado na figura 3.

Estratégias para a sala: a professora mostrou uma tira da história em quadrinhos com-
posta por imagens e pouco texto escrito. Discutiu com os alunos as situações presentes na 
tira da história e solicitou que os alunos criassem um texto para representar as falas dos 
personagens. 

                                       
Figura 3: Tira da história em quadrinhos trabalhado em sala de aula

Tarefa para o aluno participante A: elaborar um texto por meio da visualização da 
imagem. Recurso para o aluno participante A: o mesmo material utilizado para a sala.

Estratégias para o aluno participante A: Pelo fato do participante A não ter enten-
dido o comando feito para os demais alunos da sala, a professora estabeleceu trabalhar 
somente com a produção de texto descritivo. Sendo assim seguiu os seguintes passos:

1. A professora mostrou as imagens da história em quadrinho em uma única página.

2. Identificou e verbalizou os personagens e as ações da história apresentada.

3. A professora descreveu as imagens e seu conteúdo, principalmente dos personagens.

4. Em seguida solicitou a contagem de uma história por meio da descrição das imagens.

5. O aluno elaborou o texto oralmente, descrito a seguir:

O CEBOLINHA ESTAVA OUVINDO MÚSICA.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

1446
C

ap.8 • Ed
ucação Social e Inclusiva – Tecnolog

ias p
ara Inclusão D

ig
ital

O CASCÃO FOI ATRÁS DO CEBOLINHA.

O CEBOLINHA CAIU NO BURACO.

6. A professora selecionou e confeccionou em conjunto com a pesquisadora as figuras 
do texto elaborado pelo aluno participante A.

7. A professora retomou o conteúdo da produção oral do texto produzido pelo aluno.

8. A professora dispôs do material elaborado e solicitou a produção do texto.

9. O aluno elaborou o texto por meio das figuras, como pode ser observado na figura 
4  a seguir:

     
 Figura 4: Adaptação da História em quadrinhos

Como pode ser observada na figura 4, esta adaptação constou de cartelas de figuras com 
escrita e cartelas de escrita de vogais e sílabas já reconhecidas pelo aluno. Neste momento, 
o participante A já era capaz de identificar e reconhecer letras que haviam sido trabalhadas 
em sala de aula com a professora. Dessa forma, a professora solicitou que fossem feitas 
cartelas com escrita de palavras que contemplassem as letras já identificadas, para que ela 
pudesse trabalhar e retomar com o aluno.

A tarefa com histórias em quadrinho foi identificada pela professora como um mo-
mento importante ao participante A no que se refere ao uso funcional das letras no con-
texto do texto, ampliando a estruturação da sintaxe em elementos não representados pelos 
sistemas de CSA, com o uso do PCS (Picture Communication Symbols), como no caso 
dos artigos, preposições.

4 Considerações Finais
Os sistemas de comunicação suplementares e alternativos de comunicação são instru-

mentos importantes para o processo de participação do aluno com deficiência na escola. 
A implementação dos recursos adaptados e adequados a cada especificidade de aluno 
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envolve a participação efetiva dos professores e demais profissionais da escola. Neste con-
texto, o trabalho apresentado reforçou que os sistemas suplementares e alternativos de 
comunicação favoreceram a inserção dos alunos com deficiência nas atividades pedagógica 
propostas na rotina do planejamento do professor.  O trabalho também vem ampliando as 
possibilidades lingüísticas dos alunos, observadas por meio da ampliação das habilidades 
comunicativas e na ampliação da produção de texto.
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Análise da Capacidade Psicomotora de Crianças 

com Sequelas de Paralisia Cerebral
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Ciências e Tecnologia da UNESP – Campus Presidente Prudente.

Resumo: O presente estudo teve como objetivo avaliar o desenvolvimento psico-
motor de crianças com diagnóstico de Paralisia Cerebral (PC) que fre-
quentam o Laboratório de Psicomotricidade - LAPS do Centro de Es-
tudos e de Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia - FCT/UNESP de Presidente Prudente-SP. 
Participaram deste estudo 8 crianças com idade cronológica media de 
6,25 anos  de ambos os sexos, com diagnóstico cliníco de PC. O instru-
mento utilizado para avaliar o desempenho psicomotor foi a Escala de 
Desenvolvimento Motor (EDM) com testes padronizados, com intuito 
de avaliar as áreas do desenvolvimento: motricidade fina, motricidade 
global, equilíbrio, esquema corporal/rapidez, organização espacial e or-
ganização temporal/linguagem. Trata-se de um instrumento validado e 
confiável. Os pais ou responsáveis assinaram o Termo de Consentimen-
to Livre e Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
FCT/UNESP. A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que as 
crianças com PC possuem atrasos significativos nas áreas do desenvol-
vimento psicomotor, principalmente na organização espaço-temporal. 

Palavras-chave: paralisia cerebral – desenvolvimento – avaliação – aprendizagem escolar

Introdução
O desenvolvimento motor é um processo de alterações no nível de funcionamento 

de um indivíduo, onde um maior controle de movimentos é adquirido ao longo do tem-
po. Esta alteração no comportamento ocorre pela interação entre as exigências físicas e 
mecânicas, a biologia do indivíduo e o ambiente, caracterizando-se como um processo 
dinâmico no qual o comportamento motor surge das diversas informações que rodeiam o 
comportamento (CAETANO, SILVEIRA, GOBBI, 2005).
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Ao longo do desenvolvimento infantil ocorrem mudanças nos padrões de movimento 
das crianças, partindo-se dos movimentos mais simples para a aquisição de padrões moto-
res complexos, os quais dependem, particularmente, da experiência motriz, oportunidade 
e encorajamento para a prática motora (GALLAHUE, 2003). Esse processo dá origem a 
movimentos com eficiente controle motor, o que permite ao aprendiz maior possibilidade 
de explorar o mundo exterior, proporcionando-lhe maiores condições de experiências con-
cretas, as quais serão as bases para a construção da sua vida intelectual e social.

BEE (1986) considera que, a conduta da criança compreende todas as suas reações 
reflexas, voluntárias, espontânea ou aprendida. O corpo cresce à medida que o Sistema 
Nervoso se modifica pelo crescimento

As noções de corpo, espaço e tempo são estabelecidas pela compreensão da sucessão 
e periodicidade, a partir das mudanças que ocorrem ao longo do tempo, e as mesmas es-
tão intimamente ligadas no entendimento do movimento humano. O corpo coordena-se, 
movimenta-se continuamente dentro de um espaço determinado, em função de tempo, 
em relação a um sistema de referencia (OLIVEIRA, 2002).

De acordo com NEIRA (2003), as crianças só lidam com o tempo no presente; porém, 
à medida que aprendem a ordenar os acontecimentos e a tomar consciência dos intervalos 
temporais entre eles, desenvolve - se uma compreensão intuitiva de tempo, baseada na su-
cessão dos eventos e na duração dos intervalos. Percebemos o transcurso do tempo a partir 
das mudanças que se produzem durante um período estabelecido e da sua sucessão, que 
transforma progressivamente o futuro em presente e, depois, em passado (NETO 2002).

A criança com disfunção motora apresenta limitação para explorar seu ambiente, o 
que acarretará déficit na exploração sensorial provocando deficiências e lacunas nas áreas 
perceptual e cognitiva, afetando também a linguagem e o desenvolvimento da fala. Sua 
compreensão geral pode ser prejudicada e, assim, a criança aparentará ser mentalmente 
comprometida. A falta de mobilidade poderá também afetar o comportamento devido à 
não satisfação das experiências emocionais e sociais para as quais o movimento é necessário. 
Isso também afetará seu esquema corporal. (SIEBES, WIJNROKS, VERMEER, 2005).

Portanto o comprometimento existente na PC pode interferir na sua função, dificul-
tando o desempenho de atividades frequentemente realizadas por crianças com desenvol-
vimento normal, assim como no desenvolvimento psicomotor.  

Objetivo
O presente estudo teve como objetivo avaliar crianças com diagnóstico de sequela de 

PC que freqüentam o Laboratório de Psicomotricidade (LAPS) do Centro de Estudos e 
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Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) da FCT/UNESP de Presidente 
Prudente-SP, traçando um perfil psicomotor. 

Metodologia
Participaram deste estudo 8 crianças com idade cronológica média de 6,25 anos  de 

ambos os sexos, com diagnóstico clinico de Paralisia Cerebral e  distribuídas quanto a to-
pografia em: Discinético (1 criança); Diparesia Espástica (4) e Hemiparesia (3) e quanto 
á incapacidade motora: grau I (7 crianças) e IV (1), segundo o Sistema de Classificação da 
Função Motora Grossa (GMFCS).

O nível de gravidade do comprometimento neuromotor foi classificado com base no 
Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (Gross Motor Function Classification 
System – GMFCS), proposto por PALISANO et al. De acordo com essa classificação, a 
gravidade do comprometimento é descrita, principalmente, na forma de locomoção utili-
zada pela criança com PC. Os níveis I e II são atribuídos a crianças que andam sem res-
trições, no nível III são classificadas aquelas que andam com auxílio ou suporte, no nível 
IV, a criança utiliza tecnologia assistida para mover-se e no nível V, a criança é gravemente 
limitada na mobilidade, mesmo com o uso de tecnologia assistiva.

Para avaliar o desenvolvimento das crianças participantes usou-se como instrumento a 
Escala de Desenvolvimento Motor-EDM, descrita por ROSA NETO (2002). A EDM 
consiste um instrumento utilizado para avaliação de crianças com atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor. Consiste em testes padronizados que avaliam as 6 áreas do desenvolvimen-
to motor: motricidade fina (IM1), motricidade global (IM2), equilíbrio (IM3), esquema cor-
poral/rapidez (IM4), organização espacial (IM5) e organização temporal/linguagem (IM6).

Os testes foram aplicados no LAPS da FCT/UNESP de Presidente Prudente-SP. Os 
pais ou responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa desta Universidade. Os pais e/ou responsáveis assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando a participação na pesquisa.

Resultados
Dentre as 8 crianças,  todas apresentaram atraso no desenvolvimento psicomotor em 

uma ou mais áreas analisadas pela EDM.

A Tabela I mostra os dados (em meses) das 6 áreas analisadas. A área de maior atraso 
observada é a organização temporal (IM6), presente em 4 das 8 crianças, seguida por mo-
tricidade global (IM2) presente em 3 e equilíbrio (IM3) presente em 2.
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Durante as avaliações os itens motricidade global (IM2) e equilíbrio (IM3) foram ex-
cluídos, pois a criança A não deambulava.

Tabela I: O perfil psicomotor das 6 áreas analisadas, segundo a EDM.

CRIANÇAS IC IMG IM1 IM2 IM3 IM4 IM5 IM6
A 84 57 60 Excluído Excluído 60 48 60
B 108 68 96 30 54 60 96 72
C 60 50 60 36 24 60 60 60
D 78 40 48 48 48 60 36 0
E 66 33 24 24 30 36 36 48
F 46 44 60 48 48 36 48 24
G 60 42 48 24 24 48 48 24
H 98 85 108 120 66 60 84 22

A média de atraso na comparação entre a idade motora (IM) e cronológica (IC) foi de 
22,6 meses. Sendo que o atraso mínimo foi de 2 meses e o máximo de 40 meses, como 
demonstra a Figura I. 

Figura I: Comparação da idade cronológica (IC) e da idade motora da organização temporal (IM6).

Através da EDM também foi possível quantificar as crianças quanto ao nível motor em 
muito inferior (4 crianças), inferior (1), normal baixo(2), normal médio (1), normal alto, 
superior e muito superior, sendo que nenhuma crianças foi classificada dentro dos últimos 
três níveis de classificação..

Discussão
Muitos são os problemas decorrentes da PC, os quais não podem ser considerados 

isoladamente. Portanto, faz-se necessário a integração de um atendimento de fisioterapia 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
A

nálise d
a C

ap
acid

ad
e Psico

m
o

to
ra d

e C
rianças...

1455

motora associada à utilização de escalas que possam detectar os possíveis atrasos no desen-
volvimento global da criança, fatores essenciais no crescimento e aprendizagem da criança. 

Através da EDM foi possível detectar nas crianças participantes da pesquisa seus res-
pectivos atrasos no desenvolvimento. Os resultados demonstram que as áreas de maior 
atraso foram: organização temporal (IM6), motricidade global (IM2) e equilíbrio (IM3).

No estudo de Neto, Leite e Melo (2002), que consistia em avaliar crianças na faixa 
etária de 8 a 10 anos através da EDM, obteve-se como resultado os testes de equilíbrio e 
organização temporal com menores índices relativos a idade motora cronológica.

A PC ocasiona desordens no tônus e na postura. Os dados corroboram com Lapierre 
(1982), segundo o qual, é apenas após o domínio do corpo que a criança se torna apta a 
desenvolver as formas mais diferenciadas da motricidade, pois as ansiedades e sincinesias 
diminuem e o controle e a confiança.

A coordenação motora é mais ou menos instintiva e ligada ao desenvolvimento físi-
co, além disso, entendida como união harmoniosa de movimento. A coordenação supõe 
integridade e maturação do Sistema Nervoso (BEE, 1986). No presente estudo, todas as 
crianças apresentaram atrasos em mais de uma área avaliada, o que significa a ausência 
desta integridade.

Podemos inferir que os distúrbios do movimento e reajustes posturais levam ao déficit 
no desenvolvimento da organização temporal, pois é através de um bom equilíbrio e uma 
boa coordenação motora que a criança adquire a consciência de tempo.

No nosso estudo, observa-se que 6 das 8 crianças apresentaram atraso na área do 
equilíbrio e 5 delas também apresentam atraso na organização temporal. Baseando-se 
nos dados obtidos e que as áreas citadas caminham juntas no desenvolvimento psico-
motor, um bom equilíbrio predispõe uma melhor coordenação motora, ou seja, um in-
divíduo com movimentos harmônicos e globais e consequentemente, uma organização 
temporal bem constituída.

A estruturação do corpo no espaço e no tempo constitui um elemento importante para 
adaptação do indivíduo ao meio, e se dá de forma integrada e solidária com a formação cor-
poral (NEIRA, 2003). Toda a percepção do mundo está centrada no conhecimento do pró-
prio corpo, que é o ponto de referência para o crescimento e desenvolvimento das percepções 
de espaço e tempo. Por conseguinte, é preciso dar ênfase ao desenvolvimento destes compo-
nentes para a formação psicomotora da criança em desenvolvimento, seja este normal ou não.

Neto e Melo (2002) salientam que as alterações nas áreas de equilíbrio e organização 
temporal podem ser decorrentes da falta de exploração do movimento ativo e esta base da 
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formação é constituída nos anos antecedentes a idade escolar, compreendendo a necessi-
dade de oportunidades de práticas variadas para a aplicação no processo de aprendizagem 
e alfabetização.

 As crianças participantes da pesquisa apresentam idade cronológica entre 3 e 9 anos  
( 46 e 108 meses), portanto algumas delas encontram-se em idade escolar, sofrendo 
então influência ambiental contínua para a formação e desempenho do seu desenvolvi-
mento psicomotor. 

 Durante o processo de aprendizagem escolar o desenvolvimento do Esquema Cor-
poral, Lateralidade, Estruturação Espacial, Orientação Temporal são fundamentais, um 
problema em um destes elementos irá prejudicar uma boa aprendizagem.

A criança, cujo desenvolvimento psicomotor é mal constituído, poderá apresentar pro-
blemas na escrita, na leitura, na direção gráfica, na distinção de letras (ex: b/d), na ordena-
ção de sílabas, no pensamento abstrato (matemática), na análise gramatical, dentre outras.

 A aprendizagem da leitura e da escrita exige habilidades tais como: dominância manual 
já estabelecida; conhecimento numérico para saber quantas sílabas formam uma palavra; 
movimentação dos olhos da esquerda para a direita que são os adequados para escrita; dis-
criminação de sons (percepção auditiva); adequação da escrita às dimensões do papel, bem 
como proporção das letras e etc; pronúncia adequada das letras, sílabas e palavras; noção de 
linearidade da disposição sucessiva das letras e palavras; capacidade de decompor palavras 
em sílabas e letras; possibilidade de reunir letras e sílabas para formar palavras e etc.

 Dentre os estudos citados o de Petry (1988) reafirma a importância de se estimular o 
desenvolvimento psicomotor das crianças, pelo fato deste ser fundamental para a facilita-
ção das aprendizagens escolares, pois é por meio da consciência dos movimentos corpo-
rais, e da expressão de suas emoções que a criança poderá desenvolver os aspectos motor, 
intelectual e socioemocional.

  Para Ajuriaguerra (1988), a escrita é uma atividade que obedece a exigências precisas 
de estruturação espacial, pois a criança deve compor sinais orientados e reunidos de acordo 
com normas, a sucessão faz destes sinais palavras e frases, tornando a escrita uma ativi-
dade espaço-temporal. Para Fonseca (1995), um objeto situado á determinada distância 
e direção é percebido porque as experiências anteriores da criança levam-na a analisar as 
percepções visuais que lhe permitem tocar o objeto. É dessas percepções que resultam as 
noções de distância e orientação de um objeto com relação a outro, a partir das quais as 
crianças começam a transpor as noções gerais a um plano mais reduzido, que será de extre-
ma importância quando na fase do grafismo. Fonseca (1983) destaca que na aprendizagem 
da leitura e da escrita a criança deverá obedecer ao tempo de sucessão das letras, dos sons e 
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das palavras, fato este que destaca a influência da estruturação temporal para a adaptação 
escolar e para a aprendizagem.

Segundo Tomazinho (2002, p. 50), o desenvolvimento corporal é possível graças a ações, 
experiências, linguagens, movimentos, percepções, expressões e brincadeiras corporais dos 
indivíduos. As experiências e brincadeiras corporais assumem um papel fundamental no 
desenvolvimento infantil, pois enfatizam a valorização do corpo na constituição do sujeito 
e da aprendizagem.

Conclusões
A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que as crianças com PC possuem 

atrasos significativos nas áreas do desenvolvimento motor e consequentemente problemas 
com a estruturação espaço-temporal. Contudo a EDM foi capaz de identificar e quanti-
ficar os mesmos.

Através de uma intervenção baseada nos conceitos da psicomotricidade as crianças 
utilizadas no presente estudo poderão atenuar ou até mesmo eliminar os atrasos do cres-
cimento e desenvolvimento característicos de sequelas de uma lesão cerebral. Além disso, 
poderá evitar ou minimizar distúrbios sérios de aprendizagem escolar.
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Resumo: Neste capítulo buscamos evidenciar a importância da atuação interdis-
ciplinar como fator diferenciador na proposição de práticas discursivas 
direcionadas a crianças com surdez, com enfoque no atendimento bi-
língüe, na formação continuada constante dos profissionais envolvidos 
nessa proposta e, ainda, no acesso de professores e pais às informações 
acerca dos aspectos fundamentais para o oferecimento de uma melhor 
qualidade de vida a seus filhos, em razão da temática enfatizada no pro-
jeto denominado “Programa interdisciplinar de atendimento bilíngue 
a surdos, familiares e professores”. Sob essa perspectiva, a atuação in-
terdisciplinar, base desse programa bilíngue, favoreceu a parceria entre 
diferentes profissionais e sua clientela (nesse caso específico, crianças 
com surdez e seus respectivos familiares e professores), subsidiada pela 
identificação e compreensão dos fatores implicados no processo de es-
colarização formal da criança com surdez, em prol da promoção de uma 
escola mais acolhedora à diversidade de alunos e do oferecimento de 
melhores condições de aprendizagem escolar, em detrimento da legiti-
mação de um modelo educacional que contribui para a exclusão social 
daqueles que não atendem às expectativas da escola.
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Introdução
Neste capítulo buscamos evidenciar a importância da atuação interdisciplinar como 

fator diferenciador na proposição de práticas discursivas direcionadas a crianças com sur-
dez, com enfoque no atendimento bilíngüe, na formação continuada constante dos profis-
sionais envolvidos nessa proposta e, ainda, no acesso de professores e pais às informações 
acerca dos aspectos fundamentais para o oferecimento de uma melhor qualidade de vida a 
seus filhos, em razão da temática enfatizada no projeto denominado “Programa interdis-
ciplinar de atendimento bilíngue a surdos, familiares e professores”. 

A opção pela realização de ações interdisciplinares se justificou pela possibilidade de 
tais ações se constituírem em um importante instrumento para a inclusão e desenvolvi-
mento sócio-educacional e social de crianças com surdez atendidas em tal programa, de 
forma que a atuação conjunta de diferentes profissionais pudesse ser, de fato, direcionada 
ao atendimento de suas reais necessidades, respeitando seus limites e singularidades.

Essa disposição para o pensar e o fazer em parceria e em co-autoria evidenciou, por 
meio da interação discursiva, as  potencialidades e particularidades acerca da apropriação 
de novos conhecimentos, além de promover a reflexão acerca de percepções e interpretações 
de  conceitos e a identificação de diferentes possibilidades de atuação profissional nesse 
contexto, bem como a superação de conflitos, em prol do atendimento às necessidades 
comunicacionais e educacionais das crianças com surdez atendidas no programa bilingue.

Sob essa perspectiva, a atuação interdisciplinar, base desse programa bilíngue, favore-
ceu, também, a parceria entre diferentes profissionais e sua clientela (nesse caso específico, 
crianças com surdez e seus respectivos familiares e professores), subsidiada pela identifica-
ção e compreensão dos fatores implicados no processo de escolarização formal da criança 
com surdez, em prol da promoção de uma escola mais acolhedora à diversidade de alunos 
e do oferecimento de melhores condições de aprendizagem escolar, em detrimento da 
legitimação de um modelo educacional que contribui para a exclusão social daqueles que 
não atendem às expectativas da escola (GIROTO, LEME, 2005).

Caracterização Do “Programa Interdisciplinar 
de Atendimento Bilingue a Surdos, Familiares e 
Professores”
O programa em questão, desenvolvido no período de 2006 a 2009 e custeado pelo 

Núcleo de Ensino no período de 2006 a 2007, foi subsidiado pela perspectiva bilíngue, 
que considera a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como língua natural do surdo, 
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portanto, a primeira língua (L1), e a língua Portuguesa, na modalidade escrita, como 
segunda língua (L2). 

Tal programa foi organizado e implementado por um conjunto de profissionais que 
atuam nas áreas de fonoaudiologia, pedagogia, psicologia e, ainda, por um instrutor surdo 
de LIBRAS. 

Destinado a um grupo de crianças com surdez profunda ou àquelas cujo prejuízo da 
audição não permitia o acesso à modalidade oral, embora parte desse grupo utilizasse 
recursos tecnológicos como o aparelho de amplificação sonora individual – AASI e ti-
vesse realizado atendimento fonoaudiológico na perspectiva oral, matriculadas tanto no 
ensino regular - educação básica e ensino fundamental-, quanto em classes especiais, esse 
programa enfatizou as necessidades comunicacionais e educacionais dessas crianças, bem 
como as possibilidades discursivas, em LIBRAS, entre essas crianças e seus respectivos 
familiares e professores. 

Os critérios utilizados para a participação dessas crianças nesse programa compreende-
ram: avaliações otorrinolaringológica e audiológica prévias, diagnóstico de surdez profun-
da ou prejuízo da audição que, mesmo sob o uso de recursos tecnológicos como o aparelho 
de amplificação sonora individual – AASI e histórico de atendimento fonoaudiológico, 
não permitiria o acesso à modalidade oral de linguagem, como em alguns casos de surdez 
de grau severo; disponibilidade para a apropriação e aprendizado da LIBRAS; idade esco-
lar compatível com a educação infantil ou primeiro ciclo do ensino fundamental; ausência 
de outros comprometimentos, além do prejuízo à audição.

Todas as ações desenvolvidas pelos diferentes profissionais comprometidos com tal 
programa circularam em torno de um mesmo eixo temático: a literatura infantil. Desse 
modo, foram propostos atendimentos, em grupo, fonoaudiológicos, pedagógicos e psi-
cológicos, com periodicidade semanal, às crianças com surdez. Essas mesmas áreas, cada 
uma com seus conhecimentos e atuação específica acerca da surdez também propuseram, 
sob a forma de encontros teórico-reflexivos com periodicidade quinzenal, ações direcio-
nadas aos familiares e professores. Ocorreu, ainda, a atuação de um instrutor surdo de 
LIBRAS, voltada, no caso das crianças com surdez, à apropriação da LIBRAS e, à capa-
citação em LIBRAS, com periodicidade semanal, no caso dos familiares, professores e, 
inclusive, equipe profissional envolvida. Além da discussão e planejamento, que ocorreram 
em cada encontro, das ações direcionadas ao acesso à apropriação da LIBRAS, das trocas 
constantes de experiências entre todos os envolvidos no programa e da busca incessante de 
meios para a integração familiar, educacional e social das crianças com surdez, o trabalho 
de equipe profissional se concentrou na garantia do direito de todos os seus participantes 
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serem compreendidos por meio de suas singularidades, de modo a permitir o amplo de-
senvolvimento de suas capacidades e habilidades.

Sob essa perspectiva, a LIBRAS foi utilizada como base para todos os atendimentos 
que envolveram o programa bilingue, uma vez que assumimos a idéia de que essa modali-
dade linguística pode permitir à criança com surdez

[...] a possibilidade de construir seus significados, elaborar seu conhecimen-

to de mundo e transmiti-lo àqueles que a rodeiam. Além do mais, dará a 

ela o sentimento de pertencer a uma comunidade que lhe proverá o meio 

de identificação como indivíduo (POKER; MARTINS, 2000, p. 159).

O acesso do indivíduo com surdez, nas condições anteriormente descritas,  por meio da 
LIBRAS é por nós considerado imprescindível para a formação de sua identidade, bem 
como para seu desenvolvimento intelectual, cognitivo, linguístico e emocional, se levarmos 
em conta que tal modalidade linguística se caracteriza como a língua natural do indivíduo 
com surdez e que sua apropriação contribui para a instauração de condições que promo-
vam as relações entre o surdo e o seu entorno. 

Apesar de reconhecermos que as atuais políticas públicas de educação inclusiva esta-
belecem a LIBRAS como sistema de comunicação da comunidade surda brasileira e o 
aprendizado da língua portuguesa como L2, consideramos que são mínimas as condições 
para que tal modalidade linguística seja efetivamente viabilizada como facilitadora da ins-
tauração de situações interlocutivas na escola, que permitam a apropriação de conheci-
mentos mínimos que  possibilitem ao surdo o uso social da escrita.

A apropriação de um sistema linguístico pela criança com surdez é, tradicionalmente, 
bastante comprometida, pois, geralmente, apenas faz uso de gestos mímicos e de algumas 
vocalizações; não consegue apreender os conteúdos escolares e, conseqüentemente, alcan-
çar o sucesso acadêmico. 

Neste sentido, como esperar algum aprendizado por parte da criança com surdez  se 
o canal de comunicação está prejudicado? Como irão apreender os conteúdos escolares 
se o professor não consegue entender o que dizem e a criança com surdez não consegue 
obter as informações necessárias para o acesso ao currículo? Em outras palavras, a escola 
que desejar ser inclusiva não poderá desconsiderar a importância do uso de um sistema 
linguístico comum entre os interlocutores, na apropriação dos conhecimentos escolares, o 
que implica na implementação de ações que visam à eliminação de barreiras comunicacio-
nais na rede de ensino (ALMEIDA, 2000).
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O uso convencional da LIBRAS foi aqui considerado, portanto, como forma de pro-
piciar aos participantes (crianças, familiares e professores) a possibilidade de vivencia-
rem seus medos e fantasias, suas tensões e desejos, com base nas trocas interacionais em 
LIBRAS, além de exercitarem a criatividade e a imaginação, por meio das estratégias e 
recursos utilizados, conforme os eixos temáticos trabalhados, tais como: dramatizações, 
manipulação de livros e confecção de materiais (QUADROS, 1997).  

Em geral, a criança com surdez com tamanho grau de comprometimento de sua au-
dição não oraliza suficientemente de modo a garantir a apropriação dos conhecimentos 
veiculados pela e na escola e sequer domina a LIBRAS4. O professor, por sua vez, não 
consegue se comunicar eficientemente com essa criança por meio da modalidade oral e, 
ainda, não é capaz de se utilizar da LIBRAS pelo fato de que também não domina tal 
modalidade lingüística. A escola, via de regra, busca efetivar medidas que geralmente são 
isoladas e que nem sempre garantem a efetiva apropriação da linguagem escrita, que passa 
a ter seu insucesso justificado, equivocadamente, pelo não domínio da modalidade oral 
de linguagem. A família, via de regra, mantém a expectativa quanto ao uso da oralidade, 
resistindo à utilização de outra modalidade de linguagem, a exemplo da LIBRAS, contri-
buindo, mesmo que inconscientemente, para salientar as dificuldades que a criança com 
surdez enfrenta no processo de escolarização formal. 

Subsidiada por tais idéias, a atuação dos diferentes profissionais envolvidos na organi-
zação e implementação de tal programa é caracterizada a seguir.

Atuação Fonoaudiológica 
Embora tenham sido desenvolvidas ações na área de fonoaudiologia, o uso da moda-

lidade oral de linguagem não foi priorizado. Entretanto, foram utilizados recursos dessa 
modalidade linguística, a exemplo da leitura orofacial – LOF, como possibilidade para a 
interação discursiva entre as crianças com surdez, participantes do programa, e seus inter-
locutores ouvintes não proficientes em língua de sinais.

Desse modo, a atuação fonoaudiológica enfatizou ações que oportunizaram as trocas 
interlocutivas e a ampliação das habilidades linguísticas, seja por meio da LIBRAS, seja 
pelas situações que utilizaram recursos da oralidade. Tais ações também se voltaram: ao 
trabalho com a função auditiva, nos casos em que as crianças com surdez utilizavam o 

4   É  importante ressaltar que a LIBRAS foi reconhecida como língua oficial da comunidade surda brasileira, a partir da  lei 

nº. 10.436 de 24 de abril de 2002. Esta  lei dispõe sobre a organização de cursos de  libras na  formação de professores e 

fonoaudiólogos. Acredita-se que muitas iniciativas serão viabilizadas por meio dessa legislação, tal como a ampliação da formação 

de profissionais capacitados para atuarem como intérpretes nas escolas em que houver alunos com surdez matriculados, o que, 

sem dúvida, contribuirá para a inclusão social e educacional desses indivíduos no sistema de ensino regular.
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AASI e apresentavam audição residual, embora tal ação tenha sido utilizada como poten-
cializadora para o uso da LOF, na compreensão das unidades fonológicas; a utilização de 
leitura orofacial (LOF), em situações fechadas e abertas, de acordo com as exigências dos 
contextos de uso para tal recurso, condicionado à solicitação dessas crianças para sua uti-
lização; a realização de avaliação audiológica sistemática; a adequação de condições para 
o uso do AASI; e a participação dos familiares e professores nas atividades desenvolvidas. 
Nessas condições, conforme mencionado anteriormente, a utilização da linguagem oral foi 
estimulada, porém, não foi exigida, cabendo à criança com surdez a opção pela modalidade 
de linguagem considerada, por ela, mais significativa, dependendo dos contextos cotidia-
nos que se apresentaram.

Em razão da questão referente às dificuldades de comunicação, além de tantas outras 
que aqui não serão discutidas, muitas crianças com surdez tem seu processo de escola-
rização agravado ainda mais quando equivocadamente passam a ser consideradas “por-
tadoras” não apenas de distúrbios da comunicação oral, mas também da aprendizagem, 
visto que são salientadas diferenças que muitas vezes não decorrem diretamente da defi-
ciência em si, mas das condições em que a mesma é considerada (OMOTE, 1995; 2004; 
ALMEIDA, 2000).

Obviamente, não se pretende aqui a generalização de tal situação, do mesmo modo 
que se leva em conta que a disponibilidade de recursos tecnológicos mais atuais, como 
o implante coclear (que pode garantir o funcionamento auditivo desde que seu usuário 
atenda a uma série de critérios que não serão tematizados nessa discussão), minimizam 
a situação da criança com surdez quanto às condições para a efetiva comunicação com 
seus interlocutores. Entretanto, o acesso a tal tecnologia, no Brasil, ainda é muito res-
trito e não caracteriza a situação nem mesmo das crianças com surdez que atendem a 
esses critérios.

Mesmo o acesso ao atendimento fonoaudiológico também pode ser considerado res-
trito. Tal atendimento, predominantemente subsidiado pela perspectiva oralista e freqüen-
temente desempenhado no âmbito do consultório e/ou clínica, quase sempre se distancia 
da figura do professor e do contexto educacional. Assim como também é freqüente que 
este profissional, depois de anos de trabalho com muitas crianças com surdez que não 
obtiveram êxito em tal modalidade, comunique a família sobre o fato de que tais crianças 
“alcançaram todos os seus limites na modalidade oral de linguagem”, o que passa à família 
a falsa idéia de que não há outra forma de comunicação, além de desvalorizar as expecta-
tivas em relação aos seus membros com surdez.

Tal trabalho, ao se revestir de um caráter interdisciplinar, diferencia-se da atuação fo-
noaudiológica tradicional ao prever a participação não só do fonoaudiólogo na construção 
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de situações interlocutivas com a criança surda, em LIBRAS, mas por considerar impres-
cindível a participação do professor e da família, visto que estes se constituem nos princi-
pais interlocutores dessa criança em processo de escolarização formal. 

Sob essa perspectiva, a atuação fonoaudiológica em tal programa foi direcionada pelo 
fato de que a decisão pela utilização da LIBRAS ou da modalidade oral deve ser delega-
da à criança surda, com base na idéia de que o acesso a estas duas modalidades permite 
a seleção de uma ou de outra, a partir do contexto de uso de ambas, ou seja, a partir do 
que a criança considera mais acessível e mais significativo para ela nas diferentes situações 
interlocutivas que se apresentam cotidianamente, obviamente asseguradas as condições de 
apropriação da LIBRAS.

Assim, a criança com surdez poderá ter condições, nas situações em que se deparar com 
interlocutores com surdez ou ouvintes que se utilizam da LIBRAS, de  se comunicar por 
meio da língua de sinais e, nas situações em que seus interlocutores ouvintes não dominam 
os sinais, de buscar recursos da modalidade oral para efetivar sua comunicação, a exemplo 
da LOF, se assim desejar.

Este trabalho deixou no passado dessas crianças todos os exercícios articulatórios e trei-
nos de vocalizações descontextualizadas e completamente alheias de sentidos, bem como 
as proibições de qualquer tipo de tentativa de interação discursiva por meio de sinais.

Ao considerarmos que os meios de intervenção fonoaudiológica são inúmeros, foi pos-
sível utilizarmos desde as situações mais concretas até as abstrações mais distantes do pen-
samento, vivenciadas de diversas formas, necessárias para que exista o aprendizado e a real 
construção de conhecimento, além de garantir que esse aprendizado seja levado para além 
do setting  terapêutico. Situações que proporcionaram trocas interlocutivas, seja por meio 
da LIBRAS ou da língua portuguesa oral e escrita, visando prioritariamente a ampliação 
das situações dialógicas, ganharam ênfase. 

Quanto aos familiares e professores, foram inseridos em atividades coletivas direciona-
das à compreensão acerca da surdez, da importância da apropriação de uma modalidade 
linguística para a efetivação da comunicação, da participação no contexto familiar e/ou 
educacional para a efetivação da comunicação, entre outras temáticas. 

Segue abaixo exemplo de um dos temas discutidos com as crianças com surdez, após 
trabalho com um livro de literatura infantil acerca da história de “João e Maria” e a iden-
tificação de pontos significativos para o reconhecimento do percurso utilizado para a rea-
lização de inúmeras atividades.
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Tema Descrição das atividades Resultados observados

Minha cidade:  
minha rua 
(casa);

bairro (pontos 
comerciais, 
residências de 
familiares e 
amigos etc); e

 lugares predi-
letos.

Atividades iniciadas pela iden-
tificação de situações cotidianas 
envolvidas no contexto da casa e 
vida diária de cada criança.
 Reprodução de ações decorren-
tes do dia-a-dia na casa, rua e 
bairro, incluindo ações tais como: 
ir à padaria e supermercado  
(crianças solicitadas e auxiliadas a 
se expressarem por meio de dese-
nhos, jogos, produção de história 
e personagens etc). 
Reconhecimento geográfico 
(passeio) da rua, bairro, cidade 
e cidade vizinha (visita a um zoo-
lógico em outra localidade). 
Confecção de maquete com a 
finalidade de localizar a rua, 
bairro e localização da cidade em 
relação à cidade vizinha visitada. 
Exposição pública da maquete 
e explicação, por parte de cada 
criança surda a interlocutores 
proficientes e não proficientes em 
LIBRAS, sobre onde morava

Aprimoramento da habilidade 
de realizar LOF em situações 
fechadas e abertas. Apropria-
ção de vocabulário específico às 
atividades exploradas. Utilização 
de LIBRAS em situações discur-
sivas que exigiram o vocabulário 
do qual se apropriaram. Parti-
cipação em situações dialógicas 
e manutenção de diálogo em 
situações que propiciaram o uso 
do vocabulário trabalhado, com 
distinção para o uso de LOF com 
interlocutores não proficientes em 
LIBRAS.

Maior atividade dialógica. Uti-
lização da LIBRAS. Seleção de 
recursos da oralidade conforme o 
perfil do interlocutor e o contexto 
de uso da modalidade de lingua-
gem selecionada pelo interlocutor.

Atuação Pedagógica
As ações pedagógicas compreenderam atendimentos individuais e coletivos  com as 

crianças com surdez, com enfoque na apropriação da leitura e escrita, por meio de situa-
ções que permitiram a essas crianças exercitar a criatividade, a imaginação e a percepção 
de situações que envolviam o seu dia-a-dia. Ações essas que, pelo fato de as crianças não 
terem se apropriado de um sistema linguístico, seja este oral, escrito ou a LIBRAS, evi-
denciaram a dificuldade ao acesso a esses conhecimentos valorizados culturalmente pela 
escola (FERNANDES, 1999; FREIRE, 1999; FELIPE, 2001). 

Todas as atividades foram cuidadosamente preparadas para que  fossem instaurados o 
interesse e a necessidade de uso da escrita. Tais atividades utilizaram estratégias e recursos 
lúdicos (dramatizações, manipulação de livros, utilização de diferentes gêneros discursivos, 
entre outros) que possibilitaram a essas crianças o contato e o desenvolvimento de ativida-
des pedagógicas que lhes foram até então negadas, em decorrência da justificativa apoiada 
na ausência da fala 
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Nessa perspectiva e mediante a utilização da LIBRAS nas situações discursivas, regras 
de jogos foram entendidas e compartilhadas. Letras de músicas adquiriram sentidos. Os 
diálogos, em LIBRAS, utilizados em teatros e jogos simbólicos foram vivenciados e explo-
rados pelas crianças. As histórias dos livros de literatura infantil, que antes representavam 
apenas um conjunto bonito de imagens, passaram a fazer sentido. 

Portanto, esse trabalho pedagógico de caráter inclusivo assumiu caráter diverso e 
apropriado para garantir a aprendizagem de todas as crianças com surdez participantes 
do programa bilingue, por mais intensas que fossem suas diferenças (BRASIL, 1995; 
1997; 1999; 2002).

Com os familiares e professores as ações pedagógicas foram desenvolvidas coletiva-
mente e direcionadas à compreensão de conteúdos pertinentes à apropriação do português 
escrito como L2.

A possibilidade de os professores e os familiares conhecerem e se apropriarem da LI-
BRAS para uso efetivo dessa modalidade lingüística na interação com as crianças com 
surdez foi utilizada não só para promover a comunicação com as crianças, mas, princi-
palmente, para instrumentalizar o processo de apropriação da escrita dessas crianças, de 
forma a favorecer a atuação familiar e dos professores como mediadores, de fato, desse 
processo e a compreensão das  singularidades que o perpassam.

Atuação Psicológica
As ações da área da psicologia ocorreram de forma coletiva e individual. As ações co-

letivas foram realizadas sob a forma de encontros teórico-reflexivos, principalmente com 
os familiares, e enfatizaram a questão da aceitação e valorização da LIBRAS como possi-
bilidade linguística para a instauração de situações dialógicas com as crianças com surdez. 
Nesses encontros também foram debatidos, entre os familiares, os medos, as dúvidas e as 
preocupações, bem como as trocas de experiências.

Aos professores, a ações se voltaram para as relações de ensino, em sala de aula, e à 
repercussão da conduta do professor para a desconstrução do sentimento de incapacida-
de desenvolvido pelas crianças com surdez quanto as habilidades para a comunicação e 
aprendizagem da escrita. 

As ações individuais foram direcionadas às crianças com surdez, nas situações em que 
os conflitos gerados pela apropriação e utilização da LIBRAS foram deflagrados. 
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Atuação do Instrutor Surdo
As ações direcionadas à apropriação da LIBRAS pelas crianças com surdez ficaram sob 

a responsabilidade de um instrutor surdo de LIBRAS, no entanto, foi  fundamental a con-
tribuição de todos os outros profissionais envolvidos, já que todos os trabalhos partiram 
do uso da LIBRAS nas práticas discursivas, o que reforçou o aprendizado dos sinais e o 
uso apropriado dos mesmos nos contextos discursivos vivenciados por essas crianças. Tais 
ações foram realizadas com periodicidade semanal.

As ações direcionadas aos familiares, professores e profissionais da equipe também fo-
ram realizadas semanalmente, porém sob um caráter de capacitação na língua de sinais. 
Considerando que os familiares e professores pouco conheciam sobre a surdez, a relação 
com o instrutor surdo auxiliou na superação de desafios, angústias e anseios. Isso possibi-
litou aos pais e professores refletirem acerca de suas preocupações em relação ao processo 
educacional dessas crianças

A apropriação da LIBRAS pelas crianças e o ensino dessa modalidade de linguagem 
aos familiares foram subsidiados pela compreensão de que o maior domínio e fluência 
dessa modalidade linguística, por parte das crianças com surdez e de seus interlocutores 
com surdez ou ouvintes, favorece a interação e maior aproximação dialógica entre eles 
(GÓES, 1996).

As crianças, por todo seu histórico e contexto familiar, apresentaram significativas di-
ficuldades para a apropriação dessa modalidade linguística, afinal passaram, nesse progra-
ma, não só pelo primeiro contato com a LIBRAS, mas também, pelo primeiro contato 
efetivo com uma língua. Esse fator acabou por nortear todo o planejamento das atividades, 
já que ficou evidente, num primeiro momento, a inacessibilidade dessas crianças a uma 
vida social significativa.  

Nesse sentido, a apropriação da LIBRAS, principalmente por parte dessas crianças, foi 
muito além do simples ensino de gestos convencionais dessa modalidade linguística, uma 
vez que foi direcionada às práticas discursivas que acontecem diariamente em seu entorno.

O instrutor surdo de LIBRAS priorizou, portanto, a apropriação de um vocabulário 
funcional utilizado cotidianamente por qualquer criança, além de oferecer subsídios para 
solicitações ou expressões simples, como permissão para ir ao banheiro, para beber água, 
indicar fome ou cansaço, entre outras. Porém, tanto as ações desenvolvidas pelo instrutor 
surdo, quando as realizadas pelos demais profissionais, foram além de conteúdos específi-
cos para o uso individual de cada criança. Houve uma preocupação em dar suporte a essas 
crianças para que continuassem matriculados no ensino regular, para que desenvolvessem 
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criticidade e autonomia, para que seus aprendizados permeassem todas as escolhas dessas 
crianças e repercutissem em seu processo de inclusão familiar, educacional e social. 

Conforme o exemplo abaixo, já em um nível mais avançado do uso dos sinais con-
vencionais da LIBRAS, foi possível observar, num diálogo em língua de sinais acerca das 
profissões e expectativas profissionais, a repercussão da atuação do instrutor surdo de LI-
BRAS na interpretação de uma das crianças acerca de suas possibilidade futuras:

Instrutor surdo “O que você querer ser quando crescer?”

Criança surda1 “Eu, quando crescer, ser instrutor de LIBRAS como você.”

Instrutor surdo “Se  quiser ser pode. Salário pequeno. Melhor  estudar, fazer faculdade, 
ganhar mais.

Tal exemplo evidencia, além de um trabalho voltado para o estabelecimento de prá-
ticas comunicativas, a busca pela construção do pensamento abstrato da criança, ao 
lidar com situações que não são concretas e que podem emergir até mesmo de sonhos, 
vontades e desejos.

As práticas discursivas realizadas pelo instrutor obtiveram como resultados não só o 
aprendizado de novos sinais e conceitos, mas a própria participação e descrição de ativi-
dades realizadas pelas crianças, às vezes solicitadas, mas em muitos casos, resultantes da 
própria espontaneidade inerente a qualquer criança. O que também propiciou, de forma 
bastante natural, a busca de novos aprendizados pela criança, que a partir desses relatos 
questionou nomes, cidades, entre outros ou mesmo utilizou expressões interrogativas, 
principalmente os “por quês?”, presentes constantemente no discurso de quem tem sede 
por descobrir o mundo.

As estratégias utilizadas na implementação dessas práticas emergiram de diversos con-
textos e instrumentos, conforme as discussões realizadas coletivamente entre os membros 
da equipe, as crianças, seus familiares e professores. 

Em determinado período do programa foi utilizada, em uma seqüência de encon-
tros, a leitura e representação, em LIBRAS, de histórias infantis (“Contos de fadas”), 
momento este em que havia quase um total desconhecimento do uso dessa modalidade 
linguística em tal gênero discursivo, o que indicou como essencial o apoio dos sinais às 
figuras referentes à história. 

As ações realizadas pelo instrutor surdo também desempenharam papel fundamental 
na relação entre criança com surdez e adulto com surdez, já que este proporcionou um 
contato de forma contextualizada com a LIBRAS. Além da identificação entre criança e 
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adulto com surdez, tal relação também possibilitou o desenvolvimento sócio-emocional 
da criança, já que a grande maioria das crianças com surdez tem pais ouvintes, a convi-
vência com um adulto com surdez foi muito importante para a formação da identidade. O 
adulto com surdez, nesse caso o instrutor surdo de LIBRAS, teve facilidade na interação 
discursiva com as crianças com surdez, pois apresentava as habilidades linguísticas de uma 
modalidade linguística comum entre ambos. 

Considerações Finais
Os profissionais envolvidos no atendimento bilíngue buscaram mais do que o suces-

so individual da criança em suas áreas específicas de atendimento. Optaram pela busca 
conjunta e continua de ações que preconizam a inserção das crianças com surdez em uma 
sociedade menos excludente.

As ações empreendidas encontraram na interdisciplinaridade todo o amparo pro-
fissional e humano necessário para que as crianças em questão fossem acolhidas, não 
pela deficiência ou pela falta de habilidades, mas sim por todas as suas capacidades e 
possibilidades.

Por meio dessas ações interdisciplinares, esse programa favoreceu a ampliação dos co-
nhecimentos em diversas áreas, a reflexão acerca das práticas desenvolvidas e, conseqüen-
temente, o maior acolhimento das crianças com surdez não só pelo grupo social mais 
próximo ao qual pertenciam, mas pela sociedade de forma geral, em razão de o acesso a 
diferentes instâncias sociais ter sido viabilizado por meio da utilização da LIBRAS. Isso 
tornou possível proporcionar, tanto para as crianças quanto para seus familiares e profes-
sores, novas possibilidades de convivência social, da qual muitos estiveram privados, até 
então, em decorrência de limitações de natureza linguística que geraram quadros sucessi-
vos de fracassos nas diferentes instâncias sociais. 

As crianças, com a auto-estima renovada, ampliaram sua participação nos contextos 
discursivos e passaram a buscar a interação discursiva com interlocutores ouvintes e não 
fluentes na língua de sinais. 

Ressaltamos que todos os participantes desse programa, no momento inicial, desco-
nheciam que a LIBRAS se constitui em um sistema lingüístico e a compreendiam apenas 
como uma estratégia comunicativa a ser evitada, mediante a crença de que seu uso poderia 
impedir o desenvolvimento da oralidade.  

Tal compreensão pode ser justificada pelo fato de os indivíduos com surdez viverem em 
uma sociedade ouvinte e preparada para falantes, o que por si só provoca uma relação de 
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distanciamento com a modalidade de linguagem sinalizada. Decorrente de tal realidade, 
é comum encontrarmos familiares e, muitas vezes, profissionais que proíbem as crianças 
com surdez de se expressarem por meio de sinais. Em muitos casos, é preferido o silêncio 
à tentativa de utilização de alguma outra forma de comunicação que não a oralidade, pois 
não há o entendimento de que a apropriação da língua de sinais e da compreensão por 
meio dessa modalidade de linguagem ocorre de maneira natural para o surdo, como acon-
tece com os ouvintes (POKER; MARTINS, 2000).

Cabe um destaque especial às transformações vivenciadas pelos familiares dessas 
crianças. No decorrer do desenvolvimento do programa bilingue ocorreu maior adesão 
desses familiares às ações propostas. Ao final do primeiro ano passaram a compreender as 
estruturas linguísticas da LIBRAS e a usá-la para se comunicarem com as crianças com 
surdez, o que possibilitou maior entendimento acerca do funcionamento dessa modali-
dade linguística.

Essa maior adesão foi deflagrada no momento em que os familiares perceberam o 
quanto a apropriação e a inserção da LIBRAS no cotidiano das crianças facilitaram o 
acesso a mais uma modalidade de linguagem: a escrita.

A partir do momento que essas famílias e suas crianças foram resgatadas de histórias 
de fracasso, vivenciadas quase que diariamente, o programa realmente se efetivou. Esses 
familiares, finalmente, passaram a se comunicar com seus filhos. Os gestos caseiros que 
após várias e ansiosas tentativas encontravam na desistência ou no silêncio a frustração 
do não se fazer entender, deixaram de acontecer. A maior aceitação do uso da LIBRAS 
possibilitou aos familiares não só a aprendizagem dessa língua, mas também o respeito a 
essa modalidade linguística, ao lhe atribuírem um papel importante no desenvolvimento 
de seus filhos: a inclusão por meio da LIBRAS. 

Porém, ainda, permanece presente, embora menos saliente, a resistência dos familiares 
à LIBRAS, uma vez que esporadicamente manifestam a expectativa de que as crianças 
oralizem, apesar de todo o trabalho realizado na desconstrução de pensamentos normali-
zadores que envolvem a criança com surdez.

Por fim, ressaltamos, também, o fato de que os familiares reconheceram que as crianças 
com surdez, em contato com outros surdos que utilizam a LIBRAS, passaram a se comu-
nicar mais efetivamente, o que resultou na ampliação do acesso a novas oportunidades de 
interação social.  
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Resumo: O presente trabalho visa à abordagem do Sistema Reprodutor Mas-
culino (anatomia, função, e prevenção de doenças) aos portadores de 
cegueira total e visão subnormal. Como os materiais didáticos con-
vencionais não permitem a percepção dos órgãos internos por esses 
alunos foi desenvolvido um modelo, envolvendo profissionais da área 
de anatomia e morfologia, levando-se em conta as dificuldades en-
contradas na sala de aula em relação ao tema a ser desenvolvido, bem 
como as limitações dos alunos. O modelo representa, com diferentes 
texturas e cores contrastantes, o aparelho reprodutor masculino de 
maneira a auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. O atendi-
mento destes alunos é realizado como suporte aos processos de ensino 
e de aprendizagem desencadeados na sala regular de ensino e na sala 
de recursos didáticos.

Palavras-chave: sistema reprodutor masculino, deficientes visuais, visão subnormal, mo-
delo, anatomia

Breve Histórico 
O termo deficiência visual refere-se a perda de visão que não pode ser corrigida com 

lentes por prescrição regular (WHALEY  & WONG, 1999). Compreende tanto a ce-
gueira total, ou seja, a perda total da visão nos dois olhos, quando a visão subnormal, 
que é uma irreversível e acentuada diminuição da acuidade visual que não se consegue 
corrigir pelos recursos ópticos comuns (FUNDAÇÃO HILTON ROCHA, 1987). Se-
gundo o IBGE, censo demográfico de 2000, existem no país 16,5 milhões de brasileiros 



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

1474
C

ap
.9 • E

d
ucação

 E
sp

ecial

com deficiência visual, ou seja, 9,76% da população (www.ibge.gov.br). Estimativas 
do MEC/INEP a respeito dos dados do Censo Escolar de 2006 (www.jurisway.org.
br) registram que a participação do atendimento inclusivo cresceu, no Brasil, passando 
dos 24,7% em 2002 para 46,4% em 2006 e que a aproximadamente dez anos, quase 
90% dos alunos matriculados com alguma necessidade especial, frequentavam insti-
tuições de classes especiais. Hoje, são aproximadamente 50% nessa situação, ou seja, 
quase metade está em salas regulares (GURGEL, 2007). Há 110 mil alunos com algu-
ma deficiência estudando em escolas regulares, segundo o Inep. O censo 2002 mostra 
que a inclusão vem ganhando espaço – desde 1998 aumentou 135% (GUIMARÃES, 
2003). Este fato em parte se deve a criação de Lei Federal de Acessibilidade (Lei N° 
10.098-19/12/2000) que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 
da acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade 
reduzida. Porém a inclusão é um processo que exige o desenvolvimento de uma peda-
gogia centrada na criança, a fim de suprir suas necessidades. Para tanto se faz essencial 
a ampliação da participação da família e da comunidade nos espaços educacionais e a 
organização das escolas para a participação e aprendizagem de todos os alunos. Cada 
vez mais tem sido proposto aos professores que trabalhem o Tema Transversal da Diver-
sidade Cultural com nossos alunos. Evidências disso estão nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN), nos projetos pedagógicos de muitas escolas e na mídia. Trabalhar esse 
tema como conteúdo (conceitual e de formação de valores) não é, porém, apenas uma 
exigência das instâncias reguladoras da Educação do Brasil. A implantação de respostas 
com vistas à construção de uma educação inclusiva requer mudanças nos processos de 
gestão, na formação de professores, nas metodologias educacionais, com ações com-
partilhadas e práticas colaborativas que respondam às necessidades de todos os alunos 
(http://portal.mec.gov.br/seesp). O aluno portador de necessidades especiais não neces-
sita  adaptar-se à escola, mas esta deve se transformar de forma a possibilitar a inserção 
do mesmo. Então há muito por se fazer para que o conhecimento, em sua íntegra, seja 
transmitido a este público e uma das tarefas é a elaboração de material especifico para 
cada tema abordado em sala de aula. Dentre os temas previstos no PCN (http://portal.
mec.gov.br/seesp), destacamos a reprodução humana sob vários aspectos, entendendo 
que a abordagem deste tema propicia o reconhecimento e identificação do cidadão com 
suas raízes mais profundas, ou seja, sua origem, desenvolvimento, reprodução, métodos 
anticoncepcionais e prevenção de doenças. Além disso, o conhecimento do próprio cor-
po conduz a uma valorização pessoal, do próximo e do meio ambiente onde se vive. Os 
deficientes visuais embora não visualizem as transformações ocorridas em seu corpo, 
as percebem. Este fato é compreensível, pois as modificações biológicas não só exigem 
reconstrução da sua auto-imagem, como também influenciam na construção de sua 
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identidade, portanto ocorrem vários eventos psicológicos que culminam naquilo que se 
denomina aquisição de identidade sexual (MANDÚ & CORREA, 2000; BRETAS & 
SILVA, 2002). O corpo do outro, para o portador de deficiência visual, é um mistério 
que muitas vezes só é desvendado com a experiência sexual, principalmente para os que 
não tem irmãos do sexo oposto, pois, até tocar em alguém, o deficiente visual não tem 
a real idéia de como ela se configura (LEBEDEFF, 1994). A partir disso, a importância 
de professores preparados para receber em sua sala de aula alunos com necessidades 
especiais, sendo a inclusão um processo cheio de imprevistos, sem fórmulas prontas e 
com exigência de aperfeiçoamento constante. A escola também necessita de adaptações 
físicas e atendimento educacional especializado de preferência no mesmo local em que 
o aluno regular está inserido, tudo ajuda na integração dento e fora da escola (CAVAL-
CANTE, 2005).  Então ressaltando a necessidade que há neste processo de inclusão, 
tanto social quanto educacional,  propomos a elaboração, a aplicação e avaliação de um 
modelo para os órgãos reprodutores masculinos, seus órgãos constituintes, com atendi-
mento dirigido a esses alunos no Museu de Anatomia do IB de Botucatu, UNESP.

O que se espera que os alunos aprendam

•	 Reconheçam e estejam atentos a mudanças que ocorrem no seu corpo. 

•	 Identifiquem estas diferenças anatômicas e suas funções.

•	 Valorizem-se diante das diferenças sexuais e da sociedade.

Desenvolvimento e Conclusão

Elaboração do modelo

Esse modelo foi desenvolvido levando-se em conta as dificuldades encontradas na sala 
de aula para desenvolver o tema, principalmente com os alunos portadores de deficiência 
visual, havendo um cuidado minucioso na escolha do material a ser utilizado, pois o de-
ficiente visual potencializa a utilização dos demais sistemas sensoriais, principalmente o 
tato. Os materiais utilizados foram escolhidos segundo orientação didática, com utilização 
de recursos e materiais específicos ou adaptados, com diferentes texturas (deficientes vi-
suais), e com cores fortes e fluorescentes (visão subnormal) (GARDNER, 1996; BECK-
-WINCHATZ & OSTRO, 2003; GRADY et al, 2003).
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 Materiais utilizados

Barbante

Biscuit

Bucha vegetal

Cola branca

Cola para isopor

Cola para EVA

Espátula 

Esponja de banho lux

Estilete

Folha EVA azul liso

Folha EVA amarela com textura plush

Folha EVA vermelha com textura grafiato

Folha A4 para escrita braile

Mangueirinha de plástico

Máquina de cortar isopor

Papel crepom laranja

Placa de isopor de 30 mm de espessura.

Placa de isopor de 20 mm de espessura.

Tinta guache amarela

Tinta guache verde

Confeccção e desenvolvimento

O Sistema Reprodutor Masculino é composto pelos seguintes órgãos: testículos, epidí-
dimos, ductos deferentes, ducto ejaculador, uretra e pênis; e também por glândulas anexas: 
próstata, vesículas seminais e glândulas bulbouretrais, sendo este o conjunto de órgãos que 
produz, conduz e introduz os espermatozóides e secreções associadas no Sistema Repro-
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dutor Feminino durante o ato sexual, além de parte destes órgãos serem responsáveis pela 
eliminação da urina. 

O modelo foi representado através de um corte sagital mediano sendo que essa secção 
permitiu a observação das estruturas internas contidas no saco escrotal, bem como das 
porções anatômicas constituintes do pênis e órgãos anexos. No entanto, foi confeccionado 
em tamanho maior do que o natural, tomando-se cuidado em manter as devidas propor-
ções entre os órgãos.

Primeiramente foi feito contorno do molde, sendo o pênis, o saco escrotal e a pelve de-
senhados na placa de isopor de 30 cm. Posteriormente, com uma máquina de cortar isopor 
foi realizado o corte do desenho, de modo que a placa de isopor ficasse vazada na forma 
do modelo previamente desenhado.

Neste molde recortado foram realizadas escavações no isopor utilizando-se uma es-
pátula, a fim de representar a bexiga, a próstata, os túbulos seminíferos do testículo e os 
corpos cavernosos e esponjoso do pênis. 

A camada interna da bexiga, contendo pregas da mucosa vesical, foi representada atra-
vés de dobras feitas com papel crepom de cor laranja e coladas no espaço escavado ante-
riormente no molde. A próstata foi modelada com massa de biscuit, que previamente foi 
pintada com tinta guache de cores amarela e verde, e colocada na porção escavada logo 
abaixo a bexiga. Na porção medial da próstata deixou-se um espaço a fim de colocar um 
pedaço de mangueira de 15 cm para representar a uretra prostática. Para demonstrar o 
saco escrotal, foi colado ao redor do molde que representa o testículo, papel EVA com 
textura plush de cor amarela, sendo a textura similar a pequenos fios para que pudessem 
representar os pêlos. Dentro do saco escrotal, nas escavações feitas no testículo foram co-
locados barbante de cor verde simulando os túbulos seminíferos.

Contornando superior e lateralmente este testículo, o epidídimo foi representado por 
meio de massa de biscuit, pintada de tinta guache verde, e colocada em continuação à 
unificação dos barbantes que demonstram os túbulos seminíferos,  demonstrando assim a 
formação de um único túbulo.

As escavações laterais feitas no molde que representa o pênis, foram preenchidas por 
tiras recortadas de buchas vegetais, representando os corpos cavernosos. Já na porção 
medial deste molde, a escavação feita foi preenchida por tiras de esponja de banho lux 
(macia) a fim de representar o corpo esponjoso. Com a massa de bisqui na cor amarela 
foi modelado e fixado em posição anatômica no modelo já pronto a glândula anexa, 
vesícula seminal. Por ser de difícil visualização nas peças anatômicas, não foram repre-
sentadas as glândulas bulbouretrais.
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Ao redor das escavações e contornando este molde foi colado papel EVA com textura  
grafiato de cor vermelha dando o acabamento final. Posteriormente a este molde represen-
tando o reto, porção final do intestino grosso, foi recortado um molde de isopor e revestido 
com papel EVA com textura grafiato de cor vermelha, mostrando a relação anatômica com 
a próstata. Para dar suporte a este molde foi utilizado uma placa de isopor de 20cm forrada 
com papel EVA liso de cor azul. 

As figuras 1 e 2(A,B,C) apresentam a finalização da confecção do material.

Figura 1: Fotografia do modelo representando os órgãos reprodutores masculinos.

Figura 2: Detalhe do modelo- A: testículo(amarelo), túbulos seminíferos(verde), epidídimo(vermelho), ducto 
deferente(cânula transparente); B: pênis(vermelho), corpos cavernoso(bucha  vegetal-bege), corpo esponjoso(bucha 

azul); C:  bexiga urinária(papel crepon laranja), próstata(verde), uretra(cânula amarela).

A avaliação do material confeccionado foi realizada no Museu de Anatomia do Insti-
tuto de Biociências de Botucatu (UNESP) com um grupo de cinco alunos deficientes vi-
suais com idade entre 16-20 anos. Essa avaliação consistiu em monitoramento constante, 
durante toda a aplicação do texto e do modelo, por meio  de observação do contato dos 
alunos com o modelo elaborado, questionamentos realizados pelos alunos que demons-
travam o nível de compreensão sobre o tema e, a sistematização feita pelos alunos sobre 
conteúdo abordado. 
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Para a aplicação do modelo, primeiramente os deficientes visuais receberam um texto 
cujo conteúdo descrevia a anatomia e fisiologia das estruturas contidas no modelo con-
feccionado, esse texto foi transcrito em Braille por um profissional da área. Os alunos 
realizaram a leitura do texto individualmente e só então foram apresentados ao modelo. 
Por intermédio do tato, perceberam as diferentes texturas do material, ao qual se cons-
tituiu o modelo, e que tinham por objetivo permitir diferenciar as estruturas anatômicas 
que compõem o modelo (saco escrotal, testículos, epidídimos, ductos deferentes, ducto 
ejaculador, uretra e pênis; e também as glândulas anexas: próstata e vesículas seminais). 
Os alunos fizeram correlações do modelo com o conteúdo do texto descritivo, ou seja, 
compreenderam o conjunto de órgãos que produz, conduz e introduz os espermatozóides 
no Sistema Reprodutor Feminino, identificaram o local de produção dos espermatozóides 
(túbulos seminíferos) e compreenderam o trajeto percorrido pelo sêmen (espermatozóides 
e secreções das glândulas) até o óstio uretral externo na glande. Reconheceram quais são 
os órgãos comuns do Sistema Reprodutor Masculino e do Sistema Urinário.

O Material didático colaborou ainda para o esclarecimento de dúvidas referentes ao 
cotidiano, como: a importância e o procedimento utilizado no exame de próstata, a ereção, 
a ejaculação, como é feita a vasectomia, como e por que se realiza a operação de fimose, 
como funciona o “Viagra” e quais os riscos do uso descontrolado sem uma prescrição mé-
dica, uso de métodos anticoncepcionais e prevenção contra as DSTs.

 Após a aplicação do modelo os alunos demonstraram capacidade de analisar quando 
construíram o conhecimento por meio da elaboração de relações cada vez mais totalizan-
tes e, de sintetizar, uma vez que se demonstraram capazes de sistematizar o conhecimento 
e expressá-lo concretamente.

Considerações Finais
A inclusão de portadores de deficiência em escolas da rede pública já é uma realidade 

consolidada e o número de alunos inclusos só tende a aumentar, embora as escolas e seus 
professores temam a inclusão argumentando não possuir recursos físicos, estruturais e 
didáticos para atender a necessidade destes alunos. 

Os recursos didáticos não se fazem necessários somente para o público portador de 
deficiência já que as informações retidas pelos alunos durante as aulas expositivas são 
pequenas e o uso de recursos favorece a aprendizagem dos novos conhecimentos obtidos 
durante a aula expositiva (KRASILCHIK, 2004). Portanto, os materiais didáticos passam 
a ser necessários para uma aprendizagem concreta e clara para todos os alunos, indepen-
dente de quais são suas necessidades especiais no que se diz respeito ao aprendizado.
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 O próprio ambiente pode gerar estimulações de idéias, tanto para os alunos como para 
os próprios professores, para se elaborar um material didático que será efetivo nos diversos 
momentos que envolvem o ensino e a aprendizagem. Esses componentes podem servir 
como recursos didáticos alternativos nas salas de aula, representando um excelente cami-
nho para o enriquecimento das aulas, despertando a criatividade dos alunos e permitindo 
que concretizem o conhecimento adquirido. 

Todo aluno possui dificuldades próprias de aprendizagem. O que diferencia o portador 
de deficiência do não portador é o fato dos primeiros expressarem na maioria das vezes 
sua deficiência de forma física. 

Os alunos inclusos devem ser considerados como qualquer outro aluno, e assim o sendo, 
são um desafio à competência do professor. O interessante de um estudante é a força que 
comanda o processo da aprendizagem, neste contexto o professor deve ser um gerador de 
situações, descobertas e experiências estimuladoras e eficazes, que mantenham constante 
o interesse de seus alunos. É nesse contexto que os materiais pedagógicos ganham um 
espaço como ferramenta ideal do processo de aprendizagem, na medida em que propõem 
estímulo ao interesse de todos os alunos e concretizam o conhecimento principalmente 
para os deficientes visuais que não possuem outra forma de enxergar o mundo concreta-
mente senão pelo toque.

Os sentidos são o elo entre o homem e mundo exterior, e, portanto, materiais que 
estimulem o uso dos vários sentidos facilita a aprendizagem. Pesquisas demonstram que 
estímulos combinados (ver e escutar, ver e debater, ouvir e experimentar) aumentam a 
eficácia dos registros quando comparado a estímulos únicos (ler ou ouvir ou ver) (PI-
LETTI, 2001). 

Os métodos de ensino devem contribuir para que o aluno mobilize seus esquemas 
operatórios de pensamento e participe ativamente do processo de aprendizagem (HAI-
DT, 2001) As técnicas de ensino empregadas de maneira correta contribuem em vários 
aspectos na aprendizagem: motivam e despertam o interesse dos alunos; favorecem o de-
senvolvimento da capacidade de observação; aproximam o aluno da realidade; propiciam 
visualização ou concretização dos conteúdos da aprendizagem; oferecem informações e 
dados; permitem a fixação da aprendizagem; ilustram conceitos mais abstratos; desen-
volvem a experimentação concreta; possibilitam a oportunidade de o aluno manifestar 
aptidões e desenvolver habilidades manuais(NÉRICI, 1991). 

Para os deficientes visuais a formação de imagens e conceitos se dá pela experência tátil, 
auditiva, e olfativa, inter-relacionada com a linguagem das pessoas que interagem com 
elas (ORMELEZZI, 2000).Proporcionar uma maior eficiência na aprendizagem é papel 
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do professor, e o uso adequado de diferentes procedimentos e de recursos de ensino pode 
colaborar para o desenvolvimento do aluno (PILETTI, 2001). 

Enfatizamos que é imprescindível que durante a aquisição do conhecimento o aluno 
seja acompanhado por um professor, que indique e sinalize as estruturas, promovendo cor-
relações com o conteúdo teórico, pois segundo VYGOTSKY (1984) ”..... a aprendizagem 
é fundamentalmente uma experiência social, de interação pela linguagem e pela ação, de 
modo que a interação deve propiciar uma oportunidade de aprendizagem, de recursos e de 
prática de tal maneira a produzir significados, compreensão e ação crítica, a exercer a apren-
dizagem de cooperação e de autonomia, a assegurar a centralidade do indivíduo na cons-
trução do conhecimento e a possibilitar resultados de ordem cognitiva, afetiva e de ação”.

O modelo didático, elaborado neste projeto pode ser utilizado quando couber dentro 
do conteúdo programático constituindo-se em um eficiente modelo para atingir os obje-
tivos de aprendizagem e incorporação dos conhecimentos. Os modelos devem aparecer 
na proposta pedagógica e serem aplicados pelo professor sempre com espírito crítico para 
mantê-los, alterá-los ou substituí-los por outros ao se perceber que estes ficaram distantes 
dos objetivos (ANTUNES, 2005).

Demonstramos com este modelo que a criatividade e a percepção da necessidade do 
aluno são os recursos fundamentais e necessários para a confecção de modelos didáticos, 
sejam eles para deficientes ou não, confeccionados com materiais simples, mas que resul-
tem na ação facilitadora da transmissão de conhecimento.

Os deficientes visuais que fizeram parte do nosso trabalho demonstraram plenas capa-
cidades de reter conhecimento por meio do modelo confeccionado. Obtiveram conheci-
mento teórico sobre o assunto que abordamos, por intermédio do texto descritivo que ela-
boramos e que foi transcrito em Braille, mas possuíam inúmeras dúvidas da concretização 
dessa teoria, ou seja, tinham a verbalização de muitos conceitos, mas não eram capazes de 
concretizá-los.

Essa experiência permitiu um convívio rico com trocas e momentos de prazer em co-
nhecimentos. Muitas vezes o dia a dia não nos oferece essa oportunidade no papel de edu-
cador. A aplicação do modelo também foi extremamente gratificante, levando em conta 
o entusiasmo dos alunos pelo novo conhecimento adquirido, por meio do qual pode-se 
comprovar a necessidade de complementar a teoria com materiais didáticos específicos 
para atender as dificuldades destes alunos e assim lhes permitir concretizar conhecimento.

Esse projeto não encerra a compreensão acerca da sexualidade do deficiente visual e da 
necessidade de se debruçar sobre o desenvolvimento de materiais didáticos, modelos ou 
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não que enriqueçam e favoreçam a aprendizagem. Todas as pessoas devem ser esclarecidas 
a respeito do seu próprio corpo e da sua sexualidade, exercendo assim seus direitos de ci-
dadãos, respeitando a si e ao próximo.
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Análise e Prática do Ensino de 

Literatura no Ensino Médio

    Cláudia Maria Ceneviva NIGRO1

Mariana Beolchi JÓDAS2

Resumo: Neste trabalho propomos diagnosticar o modo como os alunos do Ensi-
no Médio percebem a literatura e propor algumas práticas, por meio de 
aulas e/ou oficinas, aplicadas em uma escola da Rede Estadual de En-
sino de São José do Rio Preto, de modo a confrontar os dados obtidos 
com os modelos citados nos documentos oficiais, além de compará-los 
a nossas convicções, fundamentadas em estudos críticos, com a finali-
dade de colaborar para a melhoria da qualidade do ensino da literatura 
na realidade escolar. Partindo de observações em sala de aula e de aulas 
experimentais criadas segundo algumas concepções de literatura, pode-
mos depreender uma necessidade urgente de se buscar a melhoria do 
ensino de literatura na sala de aula. Por meio de reflexões extraídas das 
obras de Octavio Paz (1968) e de Martin Buber (2007), tecemos aqui 
questionamentos sobre construção de sentidos, motivação, interação, 
entre outras, para o aprendizado da literatura em sala de aula.

Palavras-chave: Ensino de literatura; Leitura; Ensino Médio; Interação; Motivação.

Introdução
Este trabalho é fruto de reflexões surgidas no decorrer dos estudos realizados no âmbito 

de pesquisa desenvolvida no Núcleo de Ensino da Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” – UNESP, campus de São José do Rio Preto. Tal pesquisa, intitulada 
Análise e Prática do Ensino de Literatura no Ensino Médio realizou-se de dez de março a dez 
de dezembro de 2009, com o apoio da UNESP.

Por meio de leitura e análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e da Proposta 
Curricular do Estado de São Paulo, constatamos que a proposta para o ensino de Literatura 
na Rede Pública Estadual realiza-se de maneira limitada em relação à extensão oferecida 

1  Professora assistente doutora efetiva do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas – Unesp – Campus de São 

José do Rio Preto, orientadora do Projeto em questão, desenvolvido no Núcleo de Ensino 2009.

2  Discente do curso de Licenciatura em Letras, do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas – Unesp – 

Campus de São José do Rio Preto, inscrita no Projeto Núcleos de Ensino 2009.
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pelo objeto de nosso estudo, ou seja, a Literatura, e à maneira como a mesma pode ser 
desenvolvida na escola atualmente.

A Literatura pode ser inserida no plano de ensino como instrumento que propicie aos 
alunos interpretações acerca de situações descritas nos acervos literários, que não se limi-
tam apenas aos textos escritos, envolvendo também a arte (pinturas, música, teatro, entre 
outros), por exemplo. Nesse caso, é interessante que se entenda os “sentidos” que a literatu-
ra pode assumir e o que ela pode proporcionar de novo para o conhecimento do estudante, 
devendo ser abordada com a devida importância no período de formação escolar.

Considerada disciplina fundamental desde a Idade Média, com o Trivium e o Qua-
trivium, a literatura tem muito a oferecer para o aluno em formação. Mesmo que não se 
preste à panfletagem, a literatura traz ao leitor a possibilidade de compreender e sentir 
o que se passa com os personagens nela criados. Sendo considerada por muitos “vida”, 
quem sorve do texto literário tem perspectivas várias sob os acontecimentos. Sendo 
considerada “movimento”, a literatura oferece ao leitor o mundo, em transformação, sem 
verdades absolutas. 

Tendo em mente uma visão sobre a literatura, esta pesquisa objetivou primeiramente 
diagnosticar o modo como os alunos do Ensino Médio percebem a literatura e propor al-
gumas práticas, por meio de aulas e/ou oficinas, aplicadas em uma escola da Rede Estadual 
de Ensino de São José do Rio Preto. O projeto, como anteriormente mencionado, está 
inserido no Projeto Núcleos de Ensino da UNESP, que tem por metas prioritárias o “co-
nhecimento na área educacional e a formação inicial e continuada do educador, pautadas 
pela articulação entre ensino, pesquisa, extensão e nos princípios da cidadania e da justiça 
social”. (In: http://www.unesp.br/prograd/pdf/Normas.pdf> Acesso em: 15 nov. 2009).

A fim de propiciar ao aluno a oportunidade de aprender com o texto literário, foram 
realizados trabalhos com leitura e prática, de modo a estimular o gosto e o hábito da mes-
ma entre os alunos e melhorar, assim, o desempenho dos estudantes enquanto leitores de 
textos literários e artísticos. Tal projeto visa contribuir com o Ensino Público de qualidade 
que almejamos no IBILCE / UNESP para as escolas na nossa região.

A Literatura e a Construção de Sentidos
Para iniciarmos nossa reflexão, cabe aqui um breve apontamento sobre os “sentidos” que 

a literatura pode assumir. Tomaremos por base algumas afirmações de Octávio Paz (1982). 

O autor reflete que “O poeta não quer dizer: diz.” (PAZ, 1982, p. 134). Partindo-se 
dessa afirmação, podemos estender a colocação de Paz (1982) para as considerações acerca 
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da literatura. É exatamente este o sentido que a literatura deve assumir na sala de aula, 
estendendo-se para a sociedade como um todo: a produção literária não quer dizer, não 
quer significar: ela diz, ela significa, ela assume seu papel na formação do indivíduo. 

Há, portanto, um papel delimitado para a literatura? Se há, qual seria, então, esse papel 
na formação do indivíduo? Por aquilo que a literatura diz e significa, ela assume a posição 
de formadora do pensamento, do raciocínio, da cognição como um todo. O leitor de lite-
ratura torna-se, então, capaz de questionar: “como? por quê?”.

Refletindo sobre as diversas áreas desenvolvidas na escola, pode-se concluir que a lite-
ratura é capaz de trabalhar no aluno a capacidade de reflexão. Muitos materiais didáticos 
utilizados nas escolas, de variadas disciplinas na Área de Humanas apresentam-se “pron-
tos”, de modo que o aluno tem pouco ou nenhum espaço para construir o pensamento 
reflexivo. Por sua linguagem altamente desenvolvida (figuras de linguagem, inversões, en-
tre outras) o texto literário oferece ao estudante a oportunidade de compreender além do 
explícito em suas linhas. Não se questiona aqui a importância das disciplinas, mas o modo 
como elas são inseridas no conteúdo escolar. Tal maneira distingue-se bastante do modo 
como a literatura deve ser proposta nesse conteúdo.

Paz (1982) ainda afirma que: “O poeta não descreve a cadeira: coloca-a dentro de 
nós.” (1982, p. 133). Este seria o papel principal da formação literária no contexto esco-
lar: a literatura não descreve fatos, tampouco descreve períodos históricos (como comum 
e infelizmente costuma-se fazer em sala de aula), mas deve ser introjetada pelos alunos 
como construtora de sentidos, de fantasia e ficção, de saberes e de grande contribuidora 
para o aprofundamento da capacidade de pensamento. O trabalho com a linguagem 
literária e com a leitura em sala de aula deve ser fomentado de modo a propiciar aos 
alunos um contato maior com a presença da arte, seja por meio dos textos escritos, ou 
pelos diversos segmentos artísticos que permeiam o conteúdo literário, como música, 
cinema, pinturas, dentre outros. 

O que se observa, de fato, é um trabalho voltado aos apontamentos sobre as escolas 
literárias, não a literatura, mas a historiografia literária, o que se critica aqui, uma vez que 
classificar não significa entender, nem compreender, mas assumir uma postura iluminista 
que já não dá conta da contemporaneidade. Nomenclaturas e classificações são apenas 
instrumentos didáticos de trabalho. 

Por meio da observação e da ministração de aulas, que serão descritas a seguir, o que 
se pode constatar é que a literatura nas escolas, em especial na Rede Pública de Ensino, 
tem sido limitada ao apontamento das escolas literárias e de suas principais características, 
o que inviabiliza aos alunos o contato imprescindível com a produção literária de fato, 
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contato este que possibilitaria ao aluno uma melhor relação com a leitura, com o mundo 
dos sentidos e com sua formação global, visto que a literatura, como podemos verificar no 
Trivium e no Quatrivium, é a disciplina que integra outras áreas de conhecimento: lin-
guagem, filosofia, psicologia, sociologia, história, etc. Para fundamentar o discutido, vide 
discussões de críticos como Harold Bloom (2009). 

Literatura no Ensino Médio: Relatos de Experiências  
Após um trabalho prévio de diagnóstico, por meio de observação de aulas e da aplica-

ção de uma aula experimental em uma escola da Rede Estadual de Ensino, no município 
de São José do Rio Preto, constatamos que os estudantes apresentam um conhecimento e 
um interesse muito superficiais quando o assunto é Literatura. 

Observadas algumas aulas ministradas pela professora titular de Língua Portuguesa 
na escola selecionada, com o propósito de levantar dados e escolher o caminho adequado 
para a realização do projeto, optou-se por uma aula experimental com alunos do segundo 
ano do Ensino Médio. A aula, ministrada sobre “Alice no País das Maravilhas”, teve esse 
título escolhido com o propósito de mostrar aos alunos que algo aparentemente tomado 
como infantil ou banal é dotado de conteúdo vasto, de sentidos muito além do que eles 
poderiam, no momento da aula, imaginar. 

Inicialmente, os alunos foram questionados sobre literatura e também se eles gostam de 
ter literatura como disciplina na sala de aula. Observou-se que a sala no geral “detesta” li-
teratura e que, para eles, a matéria é tida como “chata, cheia de datas e características, além 
de muitas coisas para ler”. Não bastasse tantas referências negativas, a própria professora 
manifestou que não gostava de literatura, o que nos leva a depreender que, responsável 
pelo ensino de três frentes (gramática, literatura e redação), ela provavelmente venha a 
pender para o ensino das frentes de que mais gosta, deixando a literatura um tanto quanto 
“esquecida” e talvez sendo em grande parte responsável pelo “desgosto” que o conteúdo 
literário causa aos alunos.

Exibiram-se algumas cenas (“O Jardim das Flores”; “Conselhos de uma Lagarta” e “O 
Cogumelo”) do filme Alice no País das Maravilhas e, para nossa surpresa, constatou-se 
uma grande receptividade dos alunos, que inicialmente julgaram o filme “babaca”. Após 
notarmos a abstração dos alunos quanto às cenas exibidas e ao conteúdo literário delas 
extraídos, trabalhamos com algumas poesias do livro Alice no País das Maravilhas, o que 
causou surpresa aos alunos, tanto pelo conteúdo apresentado, quanto pela forma com que 
estão grafadas no livro. Dessa leitura, trabalharam-se relações de intertextualidade com 
canções infantis e com clássicos da literatura, como Gonçalves Dias. Tais relações foram 
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exploradas uma vez que, na obra em questão, encontramos, por exemplo, conteúdos que 
foram utilizados e parodiados por Vinícius de Moraes (1983), no poema “A Casa”, que 
posteriormente transformou-se em uma canção infantil pelas vias do próprio autor:

“Era uma escola 
muito engraçada,
não tinha livro,
não tinha nada.
Ninguém podia 
estudar lição,
porque o lápis
caía da mão.
Ninguém podia
aprender besteira
porque na sala
não tinha carteira.
Ninguém podia
nem desenhar
porque papel
não tinha lá.
Ninguém podia
fazer dever
porque a escola
ia tremer.
Ninguém podia
escrever com giz
porque entrava
pó no nariz.
Mas era feita
com bom capricho
na Rua do Gato
País do Bicho.” (CARROLL, 1997, p. 53)

“Era uma casa 
Muito engraçada 
Não tinha teto 
Não tinha nada 
Ninguém podia entrar nela, não 
Porque na casa não tinha chão 
Ninguém podia dormir na rede 
Porque na casa não tinha parede 
Ninguém podia fazer pipi 
Porque penico não tinha ali 
Mas era feita com muito esmero 
Na rua dos Bobos 
Número zero.” (MORAES, 1983, p.74)

Quanto à relação com clássicos da Literatura, os alunos foram conduzidos a identi-
ficarem os pontos de semelhança entre “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias, e outro 
excerto poético da obra trabalhada em sala de aula, que provavelmente fora parodiado da 
versão de Dias (1959), publicada anteriormente ao “Alice no País das Maravilhas”:
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Minha terra tem palmeíras. 
Onde canta. o sabiá; 
As aves que aqui gorjeiam. 
Não gorjeiam como lá. 

Nosso céu tem mais estrelas. 
Nossas várzeas tem mais flores. 
Nossos bosques têm mais vida. 
Nossa vida mais amores. 

[...]
(DIAS, 1959, p. 103)

Minha perna tem pauleiras,
Onde espanta o sal do mar.
Azar vir aqui com cheia
Não coceira acumular.

Nosso sal teima as esteiras,
Nossas farsas tem mais forros,
Nossos fortes tem ardida.
Nós, à vista, massa morros. 

[...]
(CARROLL, 1997, p. 107)

Quando foi discutida a importância de se conhecer os clássicos, mas também as obras 
não-canônicas, uma aluna interrompeu e, apontando para a professora, comentou: “Tá 
vendo, professora! A senhora não aceitou a poesia do autor menos conhecido que eu 
coloquei naquele trabalho! (sic)”. Dessa afirmação, podemos reafirmar o fato de que a 
escola tem buscado trabalhar apenas com a estrutura literária pronta, sem a inserção do 
conhecimento fruto da reflexão dos alunos; sem viabilizar contatos novos e inusitados com 
o mundo literário.

Ao término dessa aula experimental foi distribuído um questionário aos alunos, sobre 
o qual pudemos tecer algumas considerações importantes para o desenvolvimento do tra-
balho. Pôde-se verificar que:

1.  os alunos, em geral, afirmam não gostarem de ler.  A professora afirmou que nessa 
escola os próprios alunos vão à biblioteca e escolhem os livros que gostariam de ler, 
sem cobranças e exigências de leitura, razão pela qual podemos depreender uma 
falta de motivação para que os alunos, que já não gostam de ler, tenham a iniciativa 
de, voluntariamente, freqüentarem a biblioteca.

2. a família não influencia na formação do aluno enquanto leitor, uma vez que: em ge-
ral, as famílias não oferecem aos educandos a oportunidade de leitura, seja pelo fato 
de não terem livros em casa ou pela questão da falta de pais leitores. Desse modo, na 
relação aluno-família, raramente nos deparamos com condições motivadoras para a 
vivência dos estudantes enquanto leitores.  

De fato, conseguimos analisar que os alunos afirmam que não gostam de Literatura, 
porque desconhecem a sua “função”, já que o que aprendem são apenas “formas”, que re-
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duzem a Literatura a um conjunto de regras sem sentido ou à leitura de livros antigos, e, 
segundo os mesmos, “chatos”.

Dados retirados dos questionários revelam que eles não lêem, pois alegam não terem 
tempo; consideram o hábito da leitura muito cansativo; não apresentam o costume de ler; 
sentem muito sono; e preferem assistir programas televisivos, entre outras justificativas. 

Enfim, percebemos que os alunos ainda não conseguem entender o papel que a lite-
ratura apresenta em nossa sociedade, uma vez que os “verdadeiros” leitores sempre serão 
os “maiores amantes” da cultura e da vida e isso está, de alguma maneira, amputado pelo 
mecanicismo impresso na estrutura atual de ensino.  

Essa aula mostrou-nos que a Literatura é definida pelos alunos como o “tudo que 
representa o nada”, “o conhecimento que não traz nenhum saber”, ou seja, é mais uma 
das matérias escolares que faz parte dos “contentamentos descontentes”, “cristalizados” e 
“automatizados” dos próprios alunos. 

Depreendemos, por fim, que a carência de leitura, a falta de estímulo e o número in-
suficiente de aulas de Língua Portuguesa que se destinam à Literatura são responsáveis 
pelo “não gostar de ler”, fazendo-se necessária uma reformulação da grade curricular de 
Língua Portuguesa, pelo menos no planejamento anual, uma vez que o hábito e a realiza-
ção da leitura, bem como o contato com a arte é de extrema importância para a formação 
global do aluno. 

Literatura no Ensino Médio: Proposta para uma 
Nova Abordagem  
Após a aplicação do questionário e de toda a contextualização da aula experimental, 

alimentamos a hipótese de que a idéia que os alunos têm da literatura pode ser modificada 
de acordo com o que lhes é oferecido. Para tanto, utilizamo-nos de três roteiros de aulas, 
que foram aplicados na escola selecionada da Rede Pública de Ensino de São José do Rio 
Preto, para uma turma do primeiro ano do Ensino Médio. Não continuamos com a turma 
do segundo ano, pois houve uma alteração de docentes e o diretor da escola julgou impos-
sível manter a turma, agora no terceiro ano e preparando-se para o vestibular. Devido a 
esse fato, o mesmo optou pelas aulas de historiografia literária já oferecidas. 

No início do ano, desenvolvemos uma aula com os referidos alunos, utilizando-nos da 
crônica Versões (ver anexo), de Luís Fernando Veríssimo (2009). Os alunos, no início da 
aula, manifestaram a falta de gosto pela literatura, afirmando que “ler é muito chato”. Veri-
ficamos, entretanto, ao questionarmos os alunos, que, embora não gostassem de literatura, 
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antes dessa primeira aula, eles também não sabiam definir o porquê, eles simplesmente 
não gostavam de algo que desconheciam. 

Um breve debate sobre contos de fadas foi proposto, no qual puderam rememorar his-
tórias ligadas à infância. Após tal atividade, apresentamos a crônica Versões e expusemos 
que os alunos conheceriam uma nova versão para contos de fadas. A leitura do texto foi 
realizada. Questionados sobre o texto lido, os alunos demonstraram uma grande habilida-
de para “capturar” sentidos no texto. 

Quando lhes foi perguntada qual seria a versão da história para os tempos atuais, um 
aluno assim se expressou: “Era uma vez uma donzela moderna que foi no aeroporto pegar 
o Vôo 407 para a França. Ela estava no Rio de Janeiro, no portão de embarque, quando 
conheceu um sapo falante que pediu que ela o levasse para a França, pois lá seria feito 
o desencanto. Eles pegaram o vôo, mas quando chegou em Fernando de Noronha eles 
caíram e eles viveram no mar para sempre.”(sic). A versão do aluno, embora sarcástica, 
despertou risos e empolgação do restante da turma. 

Percebemos que o texto, aparentemente, um conto de fadas, para crianças, trouxe, para a 
turma, atualidade e reflexão sobre a ausência de tomada de providências para famílias que 
não puderam, na sua maioria, enterrar seus mortos, desaparecidos em águas nacionais. A 
intensa ironia do aluno revela um comprometimento com o acontecido.    

Assim, após um “aperitivo” interessante sobre a capacidade dos alunos em lerem apro-
priadamente, além de produzirem boas leituras quando motivados, pedimos que os mes-
mos, em grupos, construíssem suas próprias versões da história. Os alunos mostraram-se 
entusiasmados com a atividade proposta. Versões que envolviam sapos, “emos”, “pirigue-
tes”, favelas, grupos jovens, dentre outros, ligados ao mundo da adolescência, foram ex-
postos nas versões produzidas, e de muito valeram para o bom êxito do trabalho proposto.

Numa segunda aula, utilizamo-nos do tema suspense, escolhido pelos próprios alunos 
na aula anterior. Verificou-se que os mesmos, por unanimidade, relacionavam o tema “sus-
pense” ao cinema, elencando inúmeros filmes do gênero dos quais se recordavam ter visto, 
não se lembrando, porém, de nenhum livro. Após essa verificação, discutimos com os alu-
nos alguns conceitos e ideias sobre suspense, mostrando o papel “instigador” do suspense 
em obras literárias. 

Distribuímos aos alunos o conto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe e iniciamos a leitura 
do texto. Os alunos, de modo geral, empolgaram-se bastante com a leitura e mostraram-
-se curiosos quanto às questões obscurecidas do texto. Quando verificaram que o final do 
texto fora omitido, mostraram-se bastante ansiosos para descobrirem o desfecho do caso. 
Paralisada a leitura (antes do desfecho), questionamos oralmente os alunos sobre o trecho 
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lido, a fim de verificar se eles haviam apreendido o conteúdo, fato que ficou comprovado 
positivamente: os alunos foram capazes de identificar os principais aspectos, os principais 
elementos do enredo.

Solicitamos, então, que os alunos se dividissem em grupos e construíssem as próprias 
soluções para o enredo, tentando uma aproximação com o que foi escrito pelo autor. O 
trabalho foi orientado por três questões: o que o narrador fez com o corpo da esposa; o 
que aconteceu com o gato; o que aconteceu com o narrador. Os alunos foram capazes, 
com alguma dificuldade na escrita em primeira pessoa (seguindo o narrador do texto), de 
produzir versões para o desfecho da história.

Para cumprir o plano dessa aula, leu-se coletivamente o desfecho original da histó-
ria, com o qual os alunos puderam verificar quais, dentre as versões por eles produzidas, 
aproximavam-se e distanciavam-se da versão original.

Continuando o plano anteriormente proposto de ministrar três aulas de literatura em 
sala de aula do Ensino Médio, uma terceira aula foi proposta e sugeriu-se trabalhar com o 
RAP (Rhythm and Poetry), verificando que os alunos, embora tivessem requisitado ao final 
da segunda aula trabalhar com RAP, apenas relacionavam o gênero à música de “manos”. 
Foi, então, explicado o significado da sigla RAP, expondo um pouco de sua origem, de sua 
história, o que trouxe informação diferenciada aos alunos.

Os alunos ouviram e leram o rap Cinderela, do grupo “Ao Cubo”, e, motivados pela 
Pesquisadora, além de extraírem a questão interpretativa do texto, que representa uma 
“Cinderela às avessas”, os adolescentes foram capazes de identificar a aproximação entre 
o rap e o poema, por meio de elementos estruturais do texto, quais sejam: rimas, estrofes, 
versos, ritmo, etc. Desse modo, os alunos foram capazes de estabelecer paralelos entre o 
rap e a literatura. Aproveitamos a aula também para aprofundar o conhecimento dos alu-
nos relativos aos elementos estruturais do poema, o que resultou em um grande acréscimo 
de sentidos ao texto escolhido.

Solicitados que se dividissem em duplas e construíssem, com base nos tópicos aborda-
dos, um rap ou um poema, de tema livre, observando os elementos estruturais discutidos e 
os alunos assim o fizeram. O trabalho foi notavelmente desenvolvido com certa apreensão 
por parte dos estudantes, demonstrando a insegurança em lidarem com o gênero poesia, 
aparentemente não trabalhado em contextos anteriores de aprendizado.

Foram essas as experiências que nos suscitaram a crença de que é possível, sim, repen-
sarmos a estrutura curricular de literatura no Ensino Médio, não deixando de abordar as 
escolas literárias, mas viabilizando aos alunos um maior contato, de fato, com a literatura. 
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Como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) expõe: “considera-se mais significativo 
que o ensino médio dê especial atenção à formação de leitores, inclusive das obras clássicas de nossa 
literatura, do que mantenha a tradição de abordar minuciosamente todas as escolas literárias, com 
seus respectivos autores e estilos” (BRASIL, 2000, p. 68), é realmente necessário que a escola 
faça uso dos mecanismos de leitura, uma vez que possibilita aos alunos não somente um 
progresso enquanto leitores, mas um progresso enquanto conhecedores da literatura e do 
mundo que os cerca, mas é necessário que haja uma alternância entre o trabalho de leitura 
e a situação espaço-temporal do contexto literário. Observamos, nesse sentido, que os 
documentos oficiais (PCNs e Proposta Curricular do Estado de São Paulo) diferem quanto à 
abordagem literária que propõem. Os PCNs não abordam diretamente os conteúdos lite-
rários que devem ser estudados, mas apenas apontam o modo como a literatura deve ser 
abordada no Ensino Médio. Já a Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) apenas 
menciona a literatura em forma de conteúdos, quando os propõem especificamente para 
cada série e para cada bimestre do Ensino Médio.

Nossa proposta de estudos, que culminou no desenvolvimento das atividades anterior-
mente expostas, visou justamente romper com práticas que a Proposta Curricular do Estado 
de São Paulo (2008) soube bem sintetizar na seguinte abordagem:

Para muitos, falar de literatura é apenas dividir opiniões entre um ‘eu 

gosto’ e um ‘eu não gosto’. E parou aí. É muito comum, o aluno não 

saber fundamentar o porquê da sua opinião sobre um determinado 

texto literário. Também ocorre de o professor, diante dessa situação, não 

saber o que fazer. Então o texto ou vira exemplo da história da litera-

tura com a pergunta ‘A que escola pertence? Quais as características?’ 

ou vira exemplo de exercício gramatical ou exercício de localização de 

informações, do tipo ‘qual a cor do cavalo branco do herói?’. Ou, pior, 

não vira nada, ficando apenas no ‘gostou’ ou ‘não gostou’. (SÃO PAU-

LO, 2008, p. 43)

Nesse sentido, defendemos a opinião de que o ensino de literatura deve ser repensado, 
de forma a motivar os alunos à leitura, ao contato com o texto. O ensino das escolas lite-
rárias não deveria, dessa forma, ser abolido. No entanto, faz mais sentido que os alunos 
consigam estabelecer vínculos textuais com os movimentos do que tenham de associar 
mecanicamente um autor às características de um movimento. Se a literatura significa 
movimentos de ruptura, impactos, contrastes e linearidades, é justo que seu ensino seja 
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voltado a essa dinamicidade e propague o contato dos alunos com o universo textual e 
artístico como um todo.

Motivação: A Chave de Nossa Conclusão
Na busca de respostas para os questionamentos acerca da prática de ensino de literatura 

no Ensino Médio, diante dos fatos verificados e do bom êxito das aulas experimentais, nos 
propusemos ao estudo das idéias de Martin Buber, das quais utilizaremos para concluir 
nosso ensaio. 

O diálogo é a categoria existencial sobre a qual Buber (2007) busca fundar suas re-
flexões. Para o filósofo, o pensamento emerge de uma experiência vivida e se lança, para 
buscar eficácia, para um alcance social, na medida em que o diálogo é o eixo da proposta 
de formação das relações humanas. O autor recupera o sentido da experiência concreta, 
do vivido. 

O autor expressa que o homem é um ser de relações, e são essas relações que devem 
permear as salas de aula. A relação aluno-professor é fundamental para a construção dos 
saberes e, com relação ao ensino de literatura, o professor assume o papel de motivador. 
O que verificamos, nas salas de aula visitadas, é um grande distanciamento do aluno com 
relação à literatura, fato este que pode ser explicado também por uma aparente falta de 
motivação dos professores que, naquela escola, preferem outros saberes.

A atitude do homem em face do mundo manifesta-se com a palavra. Na perspectiva de 
Buber (2007), pela palavra, o Eu projeta-se ao outro que lhe está defronte. A linguagem, 
como palavra proferida, como invocação do outro, aquela que gera a resposta é um fator 
de motivação das relações, e, assim, entendemos que é esse o trabalho motivador e intera-
cionista que o professor deve buscar em sala de aula.

Para Buber, a palavra “conhecer” significa considerar a coisa como objeto, mas também 
a relação de ser para ser, na qual ocorre o efetivo conhecer de Eu e Tu, e não de um sujeito 
que conhece um objeto. São esses dois sentidos de conhecimento que, ao nosso entender, 
devem permear a sala de aula. 

Por fim, um ensino de literatura motivado e alicerçado em bases mais sólidas de intera-
ção com o texto e com os demais segmentos artísticos certamente viabilizará ao aluno um 
caminho de maior entrosamento com o mundo das letras e das imagens, mundo este que 
os cerca a todo instante e o qual só produz sentidos à medida que é possível identificar-se 
como um sujeito que consegue com ele interagir. Um aluno que passa por uma formação 
literária concreta é capaz de expandir os horizontes intelectuais e reflexivos e modificar, 
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de sua maneira, a situação que a realidade escolar tem provocado - uma situação, em sua 
maioria, de inércia, de estagnação reflexiva, de um quase nada sobre a leitura literária. É 
justamente nessa melhoria e nessa possível reformulação que acreditamos nos inserir, con-
tribuindo, de certa forma, para uma melhor formação literária nas escolas.
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Anexo

Versões

Era uma vez uma donzela que caminhava pela beira de um rio quando ouviu um “psiu”. 
Era um sapo, que lhe contou que, na verdade, era um príncipe amaldiçoado, transformado 
em sapo por uma bruxa malvada com poderes mágicos. Se a donzela o beijasse, o sapo 
voltaria a ser príncipe. A donzela acreditou no sapo, beijou-o, ele se transformou de novo 
em príncipe e os dois se casaram e viveram felizes para sempre.

Anos depois outra donzela teve a mesma experiência. Ouviu a mesma história, sobre a 
maldição da bruxa que transformava qualquer coisa em outra coisa e fizera o príncipe virar 
sapo. A donzela concordou em beijar o sapo para livrá-lo da maldição, com uma condição:

- Beijo de língua, não.

E viveram felizes para sempre.

Muitos anos mais tarde, depois da Revolução Industrial, uma donzela desempregada 
caminhava pela beira do rio e ouviu a mesma história de um sapo. Concordou em beijá-lo, 
mas o sapo se transformou num príncipe muito feio, talvez devido à poluição do rio. A 
donzela protestou e ouviu do príncipe:

- Ué, pra quem já beijou sapo!

Mas casaram-se e tiveram uma vida difícil para viver, porque o príncipe, inclusive, per-
dera tudo com o fim do feudalismo. 

Já neste século, a mesma história. “Psiu”, sapo, bruxa com poderes mágicos, beijo, tudo 
igual. Com apenas um instante de hesitação até que se esclarecesse um ponto:

- Precisa ser donzela?

Não precisava. Casaram-se e viveram etc.

Anos sessenta. A mesma história, com uma variação: a moça era feminista. Ouviu o que 
a bruxa com poderes mágicos que transformava qualquer coisa em outra coisa fizera com 
o príncipe, e concluiu:

- Alguma você andou aprontando!

E solidarizou-se com a bruxa e chutou o sapo.

Jovem empresária caminhando pela beira do rio artificial do seu condomínio fechado 
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ouve o “psiu”, depois a conversa do sapo, e - diante dos protestos do sapo - raciocina em 
voz alta:

- Um príncipe, hoje, não vale muita coisa. Mas imagina o que eu posso ganhar com um 
sapo falante, só em cachês!

E ela fez muito dinheiro e viveu feliz com o sapo numa gaiola para sempre.

Anteontem. Jovem ouviu a proposta do sapo, mas não decidiu em seguida. Procurou 
seu consultor financeiro, que lhe lembrou que nada é mais valioso no mercado, hoje, do 
que informação privilegiada como a que o sapo lhe passara. E aconselhou:

- Esqueça o sapo e encontre essa bruxa!

Com seus poderes mágicos a bruxa poderia transformar moeda fraca em moeda forte, 
nominativas em preferenciais...
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Atividades de Leitura Literária: Mediações Para o 

Aprendizado da Linguagem Escrita

Cyntia Graziella Guizelim Simões Girotto, Aline Pereira Minoti, 

Amanda Pimentel da Silva, Dominique Fekete, Evinária Brandão, 

Lizbeth Oliveira de Andrade, Priscila Rodrigues Sonsim (Departamento 

da Didática- FFC Unesp, Campus de Marilia, FUNDUNESP)

Resumo: Este texto versa sobre as atividades de leitura literária e as media-
ções para o aprendizado da linguagem escrita, analisando conceitos e 
práticas acerca da temática – em relação às últimas, particularmente 
aquelas desenvolvidas no conjunto de atividades  de uma pesquisa 
junto a crianças da Educação Infantil. Trata-se das atividades do pro-
jeto do Núcleo de Ensino “Atividades de leitura literária: mediações 
para o aprendizado da leitura e da escrita” (FUNDUNESP/ NE), em 
interface com outro projeto voltado a questões afins, intitulado “Lei-
tura e Contação de Histórias: janelas ao sonho e à reflexão” (PRO-
EX). São analisados parte dos dados gerados na pesquisa do Núcleo 
de Ensino, que adota uma abordagem etnográfica. Seu objetivo geral 
está centrado em compreender o impacto de um reordenamento nas 
ações com o letramento literário com crianças pequenas e pequeni-
nhas,  como contribuidor, já na mais tenra idade, no aprendizado da 
leitura e da escrita, visando à formação de leitor mirim.

Palavras-chave: Leitura e contação de histórias; literatura infantil; linguagem escrita.

Introdução
No projeto de pesquisa do Núcleo de Ensino de Marilia, financiado pela FUNDU-

NESP, intitulado de “Mediações para o aprendizado da leitura e da escrita”,  atrelado a 
um outro “Leitura e Contação de Histórias: janelas ao sonho e à reflexão” (PROEX), o 
foco é contribuir para a formação humana da criança leitora e produtora de textos, con-
siderando as implicações pedagógicas e sociais da apropriação da linguagem escrita, por 
meio das atividades de leitura e escrita, em uma sociedade letrada. O incentivo à criação 
de necessidades  humanizadoras como as de leitura e escrita, desde a primeira infância, 
deve ser parte integrante de todo projeto pedagógico – já que são três as funções  com 
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trabalho literário na escola: suporte à alfabetização, auxílio à formação da leitura em geral 
e fomento ao letramento literário1.

Como parte das atividades da pesquisa de campo desta investigação, criamos uma par-
ceria com o Centro de Convivência Infantil (CCI) da Unesp - campus de Marilia, com 
o objetivo de levar às crianças atividades que pudessem estimular a leitura, com base na 
vivência de situações ricas e diversificadas, voltadas à formação da competência leitora por 
meio de atividades literárias.  Nesse sentido, neste texto, enfatizamos as questões relativas 
à leitura literária.

As Bases Teóricas
O incentivo à leitura e à escrita, no decorrer da infância, por meio da literatura infantil, 

a partir de ações intencionalmente planejadas e estruturadas com base teórico-metodo-
lógica definida e comprometida com o aprendizado e desenvolvimento infantil, tende a 
contribuir de forma grandiosa para a formação do leitor autônomo, fornecendo elementos 
ricos no estabelecer conexões, semelhanças com seu entorno, elaboração e confronto de 
idéias. Partindo desse pressuposto, 

O contato com os livros deve ser iniciado o mais cedo possível, não só pelo 

manuseio, como também pela história contada, pela conversa ou pelos 

jogos rítmicos, no sentido de fazer amar a leitura, para que cada leitor se 

sinta protagonista do seu aprendizado. (MESQUITA, s/d, p. 1). 

Muitos autores (Cademartori, 2009; Colomer, 2007; Faria, 2004; Tussi & Rösing, 2009; 
Zumthor, 2007);  têm atribuído à infância o momento ideal para apresentar às crianças 
o mundo da leitura por meio da  leitura e contação de histórias, brincadeiras, desenhos, 
utilizando diversos tipos de livros adequados a cada regularidade de desenvolvimento. 

Desse ponto de vista,  três esclarecimentos são postos em pauta, pois que se constituí-
ram em diretrizes para o nosso trabalho:

(a) A leitura em voz alta, compartilhada entre um adulto e uma criança, valoriza de 
forma indiscutível a voz humana, fator altamente significativo na ampliação de interesse 
por distintos materiais de leitura pelo leitor em formação. Trata-se  de um recurso que 
permite a modulação da voz,  e que se enriquece ao vir acompanhado de gesto e de expres-

1  Por letramento literário entendemos como Arena (2009, p.6) , “condição pela qual os alunos e os homens, de modo 

geral, possam tornar-se apreciadores dos gêneros literários e por meio deles alçar ao domínio de outros gêneros com 

semelhante grau de laboriosa elaboração”.
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sões faciais e emoções. A prática dessa leitura compartilhada acena para a possibilidade de 
formação de comportamento perene de leitura. Para Colomer(2007, p.143) “ter compar-
tilhado contos nos primeiros anos de vida duplica a possibilidade de tornar-se leitor [...] e 
falar sobre livros com as pessoas que nos rodeiam[...]”. Assim, ocorre maior relevância da 
voz ao vocalizar textos de natureza literária. As seguintes teses compiladas dos estudos de 
Zumthor(2007) atestam  a afirmativa: 

Primiera tese:  a voz é um lugar simbólico por excelência[...] A voz é, 

pois, inobjetável [...].

Segunda tese: a voz, quando a percebemos, estabelece ou restabelece uma 

relação de alteridade, que funda a palavra do sujeito.

Terceira tese:  todo objeto adquire uma dimensão simbólica quando é 

vocalizado[...]

Quarta tese: [...] a voz é uma subversão ou uma ruptura da clausura do 

corpo. Mas ela atravessa o limite do corpo sem rompê-lo; ela significa o 

lugar de um sujeito que não se reduz à localização pessoal. Nesse sentido 

a voz desaloja o homem de seu corpo. Enquanto falo, minha voz me faz 

habitar a minha linguagem.

Quinta tese: a voz não é espetacular; não tem espelho [...]

Sexta tese: escutar um outro é ouvir, no silêncio de si mesmo sua voz  que 

vem de outra parte [...] (ZUMTHOR, 2007, p.83-84)

Assim, entre as modalidades de leitura que podem ser desenvolvidas pelo leitor, pelo 
leitor em formação, pelo mediador de leitura, encontra-se a leitura compartilhada. A for-
mação do leitor pressupõe a ação do mediador de leitura. A leitura compartilhada pressu-
põe a participação de um mediador de leitura entusiasmado, com domínio de rico repertó-
rio literário. Mostra-se com a certeza de que o conteúdo literário amplia o conhecimento 
do leitor e do ouvinte, ou mesmo do leitor, que passa a protagonizar como leitor em voz 
alta. E ainda mais, desenvolve a sensibilidade estética, amplia o imaginário, transforma 
leitores, independente da idade que possam ambos apresentar.

(b) No Brasil, tal como na maior parte do mundo, os estudos sobre literatura infantil e 
juvenil, no que diz respeito aos interesses e critérios de escolha do livro, receberam forte 
influência do livro Como incentivar o hábito de leitura, de Richard Bamberger. Esse traba-
lho do estudioso austríaco, chancelado pela UNESCO, veio arregimentar forças para a 
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discussão sobre a formação de leitores a partir da promoção do hábito de leitura, desenca-
deado pelo ano Internacional do Livro, em 1972. 

O autor enumerava em seus  resultados da pesquisa sobre motivação    para a leitura  e 
interesse de leitura vários aspectos, tais como as fases da leitura, os tipos de leitor, os as-
pectos sociológicos, o domínio da leitura, interesses pessoais, entre outros. Desses tópicos 
o que mais ganhou força foi aquele que se reportava às fases de leitura. Tanto assim, que 
pelo levantamento de Debus (2006) diversos títulos publicados na década de 1980 (com 
freqüentes reedições  que circulam até hoje no mercado editorial como referência para 
pesquisas na área da leitura, literatura e infância) como as obras de N.N.Coelho (1981),  B. 
Coelho(1991), Góes (1991), Pondé (1985), Cunha (1994)  apresentam a recorrência aos 
estudos de Bamberger e às fases de leitura.

A idéia de homogeneidade e linearidade na escolha do livro literário, promovida pela 
segmentação, classificação e ordenação das fases do crescimento, não contribui para for-
mar cidadãos, nem leitores. Ricardo Azevedo (2003,p.80) também nos lembra que “uma 
criança é um ser humano e não uma categoria abstrata e lógica”. O instrumental teórico-
-científico, seguido muitas vezes de forma rígida e coercitiva, acaba por ditar regras, o que 
segundo Jobim (1997,p.47), funcionou “[...] e ainda funciona a serviço das necessidades 
da sociedade atual de submeter o homem ao mais estrito controle [...] em uma sociedade 
regulada e planificada pelas regras do consumo do mundo pós-industrial”.

Todavia, na perspectiva histórico-cultural quando falamos de “idade”, não se trata da 
idade cronológica, nem tampouco de fases maturacionais, reportamo-nos sim à situação 
social de desenvolvimento, à atividade guia da criança – aquela que melhor dirige seu 
aprendizado e desenvolvimento -, e às suas novas formações psíquicas. Essa abordagem, 
nossa teoria de base sobre a aprendizagem, contribui para pensarmos a criança leitora 
como protagonista ativa do processo de leitura e ampliar seu repertório. Nos estudos de-
senvolvidos por Vygotisk (1995), o desenvolvimento é resultado relações interpessoais 
que se tornam intrapessoal, por isso  o desenvolvimento se dá de ‘fora para dentro’ por 
meio da aprendizagem do sujeito, contrapondo-se à visão biologizante, cujos pressupostos 
consideram que primeiro a criança precisa estar desenvolvida para depois aprender. Desse 
modo, o contato antecipado com determinadas experiências literárias, como a leitura de 
livros mais extensos, ainda que por meio da voz do outro, na vivência de uma leitura com-
partilhada, por exemplo, pode ser promotor do desenvolvimento, não existindo processo 
de desenvolvimento sem  situações de aprendizagem.

 Cabe assinalar, ainda, que na elaboração de instrumento de avaliação pela equipe do 
CEALE (Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita), a fim de realizar a escolha de livros 
para compor o acervo do PNBE em 2005, estabeleceu-se quatro categorias de análise 
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por um prisma mais democrático, que, se não rompe com  a categorização de faixa etária, 
ao menos apresentam a análise  por um prisma mais democrático. São levados em conta: 
(1) a elaboração literária; (2) a pertinência temática;(3) a qualidade da ilustração;  e (4) a 
adequação do projeto gráfico-editorial (Andrade & Corsino, 2007).

 (c) De duas obras vygotskianas “Imaginação e criação na Infância” e “Psicologia da Arte” 
depreendemos, que quanto maior forem as experiências vividas pelas crianças, mais am-
pliadas serão suas potencialidades criadoras; assim, o livro se torna um brinquedo capaz 
de desenvolver, além dos sentidos, também a inteligência, a criatividade, a afetividade e o 
senso crítico da criança, desde que ela possa estar ativamente inserida em práticas sociais, 
em que a imaginação e atividade criadora possam ser estimuladas (Vygotsky,  1994; 2009). 
Nesse caso, estimuladas pelos mediadores de leitura.

 Após esses apontamentos, depreendemos que falar de leitura pressupõe, então, falar de 
mediação. Consideramos que a mediação da leitura acontece por sujeitos que lêem, discu-
tem, promovem e facilitam um diálogo entre texto e leitor. Sujeitos esses, elencados como 
pais, que lêem para os filhos em voz alta, ou compram livros para a biblioteca doméstica; 
professores que trabalham com práticas de leitura nas escolas; bibliotecários que atualizam 
acervos e promovem programas de leitura nas bibliotecas públicas e particulares, dentre 
outros. Além disso, atribuímos a função de mediação também ao espaço, e, neste sentido, 
o entorno criado no CCI  apresenta-se como espaço culturalmente forjado e  específico de 
leitura e atividade literária.

Neste texto, olhamos para a literatura como o material que sustenta a leitura, e a elabo-
ração da Hora do Conto, como momento que pode contribuir para o incentivo à formação 
do leitor mirim.

É necessário, trazer para essa reflexão, nossa compreensão sobre o ato de ler, já que base 
orientadora de nossas ações junto às crianças nas atividades direcionadas ao letramento 
literário. Nas palavras de Élie Bajard

Ler é compreender, é, portanto, construir sentido. Mas construímos sentido 

na leitura do jornal, durante a proclamação do Evangelho, na recitação 

de um texto, na audição de uma mensagem oral, na produção de um texto 

escrito, na leitura de uma imagem, de uma paisagem, do mundo [constru-

ímos sentido a partir de nossas necessidades, e a partir de diversas situações 

em que estamos inseridos, por meio inclusive de diferentes suportes de textos 

com seus gêneros de discurso diversos] etc. (BAJARD, 2002, p.81).
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Deve-se esclarecer, ainda, que na compreensão desse autor, há uma diferença entre ler 
(leitura silenciosa) e dizer (transmissão vocal do texto escrito) fundamental e que justifi-
cam as opções metodológicas em nossa prática com as crianças do CCI. Tradicionalmente 
se fala de leitura em voz alta e de leitura silenciosa sem efetuar crítica a essa nomenclatura. 
Os historiadores da leitura tentam precisar a terminologia: Roger Chatier (1996) usa o 
termo ‘leitura para o outro’, que reintroduz a presença de um público; Manguel (1997, 
p.131-147) por sua vez, prefere falar de ‘leitura ouvida’. Bajard (1999 e 2002) fundamen-
tado em Paul Zumthor (2000) fala-nos da coexistência de duas atividades diferentes: o 
tratamento visual do texto, a ‘leitura solitária  e puramente visual’, identificada como lei-
tura no sentido estrito;  e a ‘transmissão vocal do texto escrito’, que se opõe  de maneira 
mais forte, irredutível, à leitura de tipo solitário e silencioso. A relevância dessa distinção, 
segundo Bajard (1999 e 2002), reside nas próprias diferenças entre essas duas modalida-
des, como por exemplo: enquanto uma implica numa instância única diante do texto, um 
interlocutor separado do outro, reduzido à solidão, na outra, o corpo de um mediador  se 
interpõe entre texto e o interlocutor, instaurando-se um ato único de participação com 
co-presença. Se a leitura silenciosa se constitui como uma prática literária, a transmissão 
vocal do texto escrito constitui uma prática que comporta um determinado grau de repre-
sentação, portanto de teatralidade, dentre outras distinções.

Tais pressupostos  também foram fundamentais para o encaminhamento prático das 
atividades.  

Estudos investigativos sobre as modalidades de contação de histórias precisam consi-
derar a relevância da voz, o que, aparentemente, não recebe o aprofundamento reflexivo 
necessário pelos interessados em transmitir histórias às crianças, ao pequenos leitores em 
formação. Tais estudos abrangem também, a seleção das obras. Por isso, preocupamo-nos 
com a seleção adequada das narrativas, respaldando-nos em outros autores como Andrade 
& Corsino  (2007), conforme explicitamos acima.

Na visão de Barros (2003), conhecer os gostos literários das crianças, é requisito básico 
para qualquer profissional que trabalha com leitura. A autora acrescenta que, para tanto, é 
fundamental conhecer os níveis de interesse de cada leitor. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Zilberman (1994, p. 23, grifo da autora) de-
clara que:

A seleção dos textos advém da aplicação de critérios de discriminação. O 

professor que se vale do livro para vinculação de regras gramaticais ou 

normas de obediência e bom comportamento oscilará da obra escrita de 
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acordo com um padrão culto, mas adulto [...]. Todavia é necessário que o 

valor por excelência a guiar esta seleção se relacione à qualidade estética. 

Porque a literatura infantil atinge o estatuto de arte literária e se dis-

tancia de sua origem comprometida com a pedagogia, quando apresenta 

textos de valor artístico a seus pequenos. E não é porque este ainda não 

alcança o status de adultos que merecem uma produção literária menor. 

Atualmente, os conteúdos desses livros são ricos e tem abordado temas diversificados, 
que proporcionam às crianças leitoras, conhecimento, informação e prazer, o que contribui 
para que a literatura infantil seja considerada indispensável ao desenvolvimento do “gosto” 
pela leitura na infância. O gosto e as atividades de leitura devem surgir em decorrência de 
um processo gradativo de trabalho de incentivo à leitura, no qual a criança, paulatinamen-
te, descubra o prazer da leitura.

O incentivo à leitura, em relação ao gosto e ao prazer, torna-se cada vez mais necessário, 
devido ao fato de que as práticas valorizadas pela mídia, como: assistir televisão, navegar 
na internet, jogar vídeo game, por exemplo, lideram as preferências das crianças.  Portanto, 
promover a leitura nos dias de hoje, principalmente desde a infância, é um dever tanto dos 
educadores, quanto dos pais. 

Dessa forma, a escolha dos livros de literatura infantil constitui-se uma tarefa extrema-
mente importante, tanto quanto a posterior organização de trabalho pedagógico a partir 
dessa seleção, todavia nem sempre tarefa fácil; a análise dos dados aqui esboçada é de-
monstrativa dessa assertiva. 

Na seqüência, apresentamos parte dos resultados já obtidos em nossa pesquisa e uma 
nova proposta de continuidade, uma vez que a partir desses dados gerados e analisados,  
buscamos elaborar uma proposta didática para este momento de leitura e contação de 
histórias.

A Pesquisa de Campo
Durante a geração dos dados implementamos as atividades de incentivo à leitura, que  

ocorreram uma vez por semana e a duração de cada encontro variava entre uma hora a 
uma hora e meia dependendo da proposta, sendo desenvolvidas no Centro de Convivência 
Infantil (CCI), da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de 
Marília (UNESP).
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O livro de Elie Bajard, Caminhos da escrita: espaços de aprendizagem, foca a importância 
do incentivo à leitura e mostra passos de como aperfeiçoar esta necessidade. Mudanças no 
espaço físico, estímulo dos pais, assuntos que despertem o interesse são alguns dos passos.

Após algum tempo de estudo, começamos a implementar algumas das propostas do 
autor, buscamos organizar as atividades da forma mais diversificada possível, além, é claro, 
de fazer com que fosse proveitoso o tempo com as crianças.

É necessário esclarecer que uma vez por semana, quando íamos ao CCI para fazer a 
leitura/ contação de história de um livro, trabalhamos com as crianças entre 2 a 6 anos em 
sua maioria e uma de nós ficava responsável pela leitura, enquanto as demais bolsistas e/
ou colaboradores do projeto ajudavam com a coleta de dados; após a leitura fazíamos uma 
atividade, que trabalhasse além das linguagens verbais,  as não-verbais (como modelagem, 
pintura, desenho, recorte, colagem, dramatizações, dentre outras) referentes à história.

A primeira atividade que desenvolvemos ocorreu da seguinte forma, conforme relato 
abaixo, com base no livro O sapo Bocarrão2, uma das indicações de Bajard (2002)

Situação 1
Recepção: Nós  nos apresentamos para as crianças e depois ensinamos 
uma música
PESQ13: A gente vai começar com uma musiquinha tá.....ela tem haver 
com  o personagem do livro que eu vou ler...vamos ver se vocês adivi-
nham?
[...]

((Ensinamos uma coreografia para as crianças e todos cantaram e dan-
çaram.))  
PESQ2: De quem é a história então?
TODOS: Do sapo
PESQ2: Será?
((Cantamos novamente a música e a PESQ1 começou a leitura))
PESQ!: É o Sapo Bocarrão...por que será que é Bocarrão?
FERN1: Porque ele come muito.

2  O sapo Bocarrão é um divertido animal que tem uma boca enorme, é muito guloso e vive perguntando aos outros 

bichos o que eles gostam de comer. Gordão, verdíssimo, de olhos arregalados, ele pula de página em página comendo 

moscas e jogando conversa fora até o momento em que encontra o terrível crocodilo com seus dentes brancos pontudos 

- decide tomar uma atitude radical. De produção esmerada, este livro tem dobraduras-surpresa em todas as páginas, 

brincadeiras gráficas e cores vibrantes, bem como letras graúdas para facilitar a leitura das crianças recém-alfabetizadas.

3  As bolsistas e voluntárias pesquisadoras, bem como as crianças, serão identificadas pelas iniciais do nome, na 

garantia do anonimato.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 
A

tivid
ad

es d
e Leitura Literária: M

ed
iações Para o A

p
rend

izad
o...

1507

(Inicia-se a leitura)
(( As crianças menores se impressionam com as figuras))

PAUL2: O jacaré
PESQ1: Vocês gostaram da história?
TODOS: Sim........de novo
PESQ1: O que vocês mais gostaram?
[...]
TODOS: Sapo Bocarrão
PESQ2: E por que ele tem esse nome?
ALUNA: Porque ele tem boca grande e come.
PESC2: Ele como o que?
TODOS: Mosca
PESQ2: Só moscas...o que mais sapo come?
ALUNO: Abelha
PASQ2: Abelha?
ALUNO: É
ALUNA: Eu já vi um sapo de verdade.
PESQ: Eu também..... e não gostei não.
(( as crianças riram))
[...]
PESQ1: Então eu vou ler de novo
((No decorrer da leitura as crianças falam sobre as figuras))
[...]
PESQ1: Vocês conhecem outras histórias de sapo?
(( Alguns alunos balançam a cabeça sinalizando que sim))
[...]
PESQ3: Agora vamos fazer outra atividade. A gente trouxe massinha.... 
quem tem a cor dessa massinha?
(( Ela mostra a massinha verde))
TODOS: O sapo.
ALUNA: Eu quero pegar a vermelha pra fazer a boca.
(( Distribuímos as massinhas para as crianças para que cada uma fizesse 
seu sapo))
ALUNA: Vou fazer um bem grande pra caber a bocona. 
PESQ2: Há............é verdade...... o que é isso?
ALUNA: É a mosca pro sapo comer.
[...]
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PESQ: Põe no chão para eu tirar uma foto do seu sapo.
(( Todos fizeram os bonecos de  massinhas e depois puderam ficar com 
eles. Por fim cantamos novamente a música inicial e nos despedimos))

É perceptível o engajamento das crianças nas atividades, demonstrando o quanto par-
ticipar ativamente desse processo de interlocução permite resgatar as suas experiências 
anteriores necessárias ao próprio ato de ler, concebido como questionamento voltado à 
compreensão em que as conexões do leitor com o texto advém do entrelaçar do seu conhe-
cimento prévio (de mundo, linquístico e textual) à nova informação.

Defende ainda Zilberman que

O texto depende da disponibilidade do leitor de reunir em uma totalida-

de os aspectos que lhe são oferecidos, criando uma sequência de imagens e 

acontecimentos que desemboca na constituição do significado da obra[...] 

(ZILBERMAN, 2010,p.43)

Buscamos as várias formas de interpretações e conexões que as crianças podem ter e 
fazer na constituição da significação da obra, por este motivo trabalhamos também com 
livros como o Ida e volta 4de Juarez Machado, composto apenas por imagens, e ampliado, 
colorido e plastificado (em nosso trabalho de produção de materiais, já que não temos no 
Brasil os Big Books5) a fim de facilitar a visão das crianças durante o trabalho. Vejamos o 
próximo episódio.

Situação 2 
((A atividade se inicia com as crianças sentadas em forma de círculo. 
PESQ 2 pergunta as crianças se elas conhecem a história e o que elas 
estão vendo na capa))
LAU: Chuveiro
MARI: Pegadas
PESQ2: E o que mais podemos ver aqui?
((PESQ2 prossegue mostrando as ilustrações do livro... Pergunta se as 
pegadas é de homem ou mulher))
MARI Sabe por que não é de mulher? Porque o pé é grande.

4  Ida e volta narra, por meio de imagens, o percurso de um dia na vida de um homem, desde o momento em que sai 

de casa pela manhã até o seu regresso. O fio da narrativa é construído pelas pegadas deixadas pelo personagem no 

trajeto de ida e volta. É um livro todo de imagens, sem texto.

5  Trata-se de livros produzidos pelas editoras norte-americanas, em tamanho ampliado, com o intuito de facilitar o 

momento de leitura coletiva/compartilhada com as crianças e/ou durante a contação de histórias.
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PESQ2: Ah... e  aqui, como está o pé?
TODOS: Sujo de tintas
PESQ2: E  agora?
MARI: Pegou a botina e o casaco e foi trabalhar.
PESQ2: Como vocês sabem?
LAU: Porque deixou o armário aberto.
ANA : Foi jogar bola.
LAU: Tem um cabide vazio.
PESQ2: E o que aconteceu depois?
MARI: Tomou café da manha.
PESQ2: Por que?
[...]
PESQ2: E agora
ALUNA: Começa de novo. Ah, por isso chama Ida e Volta!!!!
((MOSTRAMOS O LIVRO NOVAMENTE AO CONTRÁRIO))

É preciso atentar para o nível de envolvimento com o conteúdo da leitura, lembrando, 
segundo Zilberman que: 

O mundo representado pelo texto literário [quer verbal ou imagético, 

acrescentaríamos]  corresponde a uma imagem esquemática, contendo 

inúmeros pontos de indeterminação. Personagens, objetos e espaços apa-

recem de forma inacabada e exigem, para serem compreendidos e intro-

jetados, que o leitor os complete. A atividade de preenchimento desses 

pontos de indeterminação caracteriza  a participação do leitor que, toda-

via, nunca está segura se visão é correta.  A ausência de uma orientação 

defenida gera assimetria entre texto  e leitor; além disso, as instruções que 

poderiam ajudar o preenchimento dispersam-se ao longo do texto e pre-

cisam ser reunidas para que se dê o entendimento; assim, o destinatário 

sempre é chamado a participar da constituição do texto literário, e a cada 

participação, em que ele contribui com sua imaginação e experiência, 

novas reações são esperadas. (ZILBERMAN, 2010, p.42)

Como foi citado, após a leitura do livro implementávamos uma atividade para fazer-
mos com as crianças, neste dia,  PESQ3 ficou responsável por este momento. Levou um 
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saco grande e todo enfeitado de onde retirou vários papéis coloridos e distribuiu para as 
crianças escolherem. Em seguida, juntas montaram um painel com as partes da história 
que mais gostaram. Puderam desenhar e colar os papéis no painel deitados no chão. Elas 
adoram as histórias, demonstram grande entusiasmo. Todas participaram. 

Nesse caso, todas as atividades propostas buscavam focar a textualização e retextu-
alização - conceitos do domínio da Lingüística Textual, aqui emprestados para focar o 
processamento da leitura (Silva e Matencio, 2009; Walty e Paulino, 2005), pois que não 
podemos perder de vista a composição do sentido do texto, ainda que fosse apenas a partir 
de um texto imagético.

A textualização funciona, de modo geral, quando o escritor se põe a produzir um texto 
original. Ele começa com alguma(s) idéia(s) e usa o seu acervo de palavras, expressões 
idiomáticas, regras gramaticais, padrões retóricos e suas experiências passadas como leitor 
e escritor. O leitor e ouvinte (pensando no momento em que as crianças escutam, lêem 
e objetivam sua compreensão por meio de diferentes linguagens) consitiuem-se em co-
-partícipes de uma espécie de retextualização, na medida em que todo texto pode ser, a 
princípio, desdobrado em uma série de novos textos. De certo modo, todo texto, já são 
vários textos, já que a sua interpretação varia de acordo com o leitor. Sabemos que a noção 
de que é possível criar efeitos semelhantes em leitores diferentes deve ser tratada com a 
maior cautela, pois é raro o caso em que dois leitores, mesmo de um poema, romance, de 
um livro de literatura infantil irão interpretá-lo da mesma maneira. Até o mesmo leitor vai 
interpretar um texto de modo diferente a cada vez que o ler, especialmente se a releitura 
acontece em intervalos distantes. Para nós, um leitor é quase um textualizador, é co-par-
ceiro do escritor. Assim, todas as atividades aqui assinaladas não são apenas uma pretexto 
para trabalhar a ludicidade ou “preencher o tempo” sem articulação com o foco narrativo; 
precisam notoriamente ser pensadas em articulação à compreensão textual.

Após três semanas de início do trabalho, apresentamos uma nova proposta, a da “sa-
coloteca”, onde levávamos livros e sacolas, e ao final da atividade cada criança recebia sua 
sacolinha e podia escolher um livro para levar para casa, a fim de que seus pais ou algum 
responsável pudesse fazer a leitura para e com ela; a troca de livros era feita  toda semana 
e junto com a devolução pedíamos que os pais e/ou responsáveis escrevessem como foi 
a reação da criança com a leitura em casa. Essa atividade foi muito apreciada por alguns 
pais, que traziam importantes relatos dessa experiência. Vejamos alguns deles, logo abaixo. 
Todavia antes de apresentá-los, torna-se necessário apresentar como introduzimos esse 
trabalho, tendo como mote o livro Caça ao tesouro.
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Situação 3
Recepção: Levamos as crianças para o Laboratório de Didática6 cantan-
do a música “Que história será...”
((Colocamos uma colcha de retalhos no chão e uma mala onde tinham 
os livros em cima de uma mesa para que as crianças olhassem, mas não 
comentamos nada sobre ela no começo.))
PESQ1: Podem sentar na colcha ....em círculo....quem gostou do livro 
que levou pra casa a semana passada?
TODOS: Eu....
PESQ 1: Alguém gostaria de contar a história?
LIV: É a história dos beijinhos.
PESQ1: E quem contou pra você?
LIV: Minha mãe, e depois minha vó.
PESQ1: Alguém mais?
ANA : Não foi minha mãe nem meu pai...eu li sozinha.
PESQ1: Vamos começar....hoje eu vou ler essa história pra vocês....ela 
chama Caça ao tesouro7 .
((Inicia-se a leitura))
[...]
LAU: O que é aquele baú?
((A garota aponta para mala que esta em cima da cadeira ))
PESQ1: Aquele é o nosso tesouro, vocês vão ver depois.
(( Continua a leitura;  no final da mesma a PESQ1chamou as crianças 
para ver no livro quem tinha pego o tesouro,  mostrou cada página e as 
dicas de quem tinha sido, no caso a arara.
Depois  distribuímos folhas e lápis de cor para as crianças em que estava 
desenhado um baú e elas teriam que desenhar nele quais seriam os seus 
tesouros.Quando terminaram as folhas foram recolhidas, ai sim comen-
tamos sobre a mala.))
PESQ2: O que vocês acham quem tem dentro dessa mala?
ANNA: Um tesouro.
PESQ1: E que tesouro.

6  Trata-se de um espaço reservado para diversas atividades de ensino, gestão, extensão e pesquisa relacionadas aos 

projetos e ações dos professores do Departamento de Didática da FFC – Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus 

de Marília.

7  Caça ao Tesouro é um livro, é um jogo, é uma viagem. Acompanhando a tripulação do navio ‘Roedor dos Mares’, 

composta de sete destemidos camundongos, o leitor decifra enigmas e pistas secretas, caminha por labirintos e mares 

bravios e, finalmente, encontra o tesouro, o que pode ser surpreendente.
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HENRI: Colar.
PESQ1: É mais valioso que colar...
LIV: Ouro.
PESQ2: Mais ainda...
ANNA : Muito ouro.
PESQ1: Vamos fazer assim...vou chamar um por um para olhar o que 
tem na mala...mas não pode contar para o amigo..combinado?
TODOS: Combinado.
((Cada criança foi uma a uma ver o que tinha na mala, chamamos  pe-
los desenhos, e assim mostramos para as outras crianças o tesouro do 
amigo; ao final pedimos para que falassem o que era o tesouro da mala))
TODOS: Livros.
PESQ1: Agora cada um vai pegar a sua “sacolinha” e escolher um livro 
na mala.
PESQ2: Atrás do desenho de vocês tem um recadinho para os pais....
eles vão escrever como foi ler a história pra vocês... e na segunda vocês 
vão trazer essa folha de volta ok?
(( O recado é o seguinte: Conte como foi ler essa história para mim.))
No final as crianças foram levadas pelas professoras para o  Centro de 
Convivência Infantil (CCI).

Neste trabalho foi curioso observar o quanto as referências espaciais e as construções 
metafóricas puderam ser excelentes auxiliares para uma leitura mais pertinente do texto 
literário, porque ajudaram a compreender as relações que este produz a partir do momento 
em que o leitor lança sobre ele o seu olhar curioso ou indagador. Motivado por uma per-
turbação que impulsiona diferentes relações do texto com outros textos, os gestos de lei-
tura ativam, como vimos  nos outros exemplos, peculiaridades do trabalho que a literatura 
realiza ao tomar como tema aspectos  e espaços marginalizados do mundo infantil que 
obriga o leitor a observar estratégias de linguagens outras com as quais o discurso literário  
pode-se mostrar em intensa produção. 

No encontro seguinte recolhemos as folhas dos desenhos das crianças, onde havia as 
anotações dos pais/responsáveis sobre a leitura que tinham feito para seu (a) filho (a), e as 
respostas foram:

MÃE DO J. (2 ANOS)
Na saída da escola o João Lucas me mostrou o livro e falou que era 
“papai”. Ao chegar no carro abriu e me mostrou as figuras, depois pediu 
pra eu ler pra ele.
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Logo após, mostrou o livro pra Heloisa e falava algo que lembrava da 
história. Ex. bicho pra formiga; jacaré chulé; papai mamãe beijo, etc.
Chegamos em casa, pediu pra eu ler novamente, só que não se empolgou 
muito. Na historia anterior “O sapo Bocarrão” ele vibrava com o desen-
rolar dos fatos, o mesmo não aconteceu com este. Como adora livros, li 
muitas vezes e agora ele pede para eu fazer a pergunta do livro: Qual é a 
melhor coisa do mundo? Ele responde beijo da mamãe e beijo do papai, 
dando o rosto para que o beijemos.[...]

MÃE DO H. (4 ANOS)
Foi muito agradável. Fiquei feliz de você ter ficado atento e acompanhar 
a leitura pelas figuras do livro. Ambos concordamos, a história é bonita, 
mas um pouco longa.

MÃE E PAI DA M. (3 ANOS)
 [...]A Marina é uma jóia que nos foi dada para educar, ensinar, corrigir 
e o principal: amar. Contar a história do “Filho” para ela foi divertido 
porque ela vai acrescentando detalhes à historia a partir das ilustrações. 
No entanto, a leitura em si não chamou muito a sua atenção, porque em 
nosso entendimento, o tema em si não é adequado para sua idade. O 
que mais valeu na verdade foi falar pra ela que ela é nossa filha amada, 
querida e muito especial, eu e o pai dela lemos a história em momentos 
diferentes e percebemos o mesmo detalhe em relação ao tema (adequa-
ção a idade), mas Marina gosta muito de ler conosco e depois ela conta 
a historia pra nós. A experiência é sempre muito rica![...]

MÃE DO P. ( 2 ANOS)
O Pedro ficou curioso para folhear as folhas do livro e chegar logo ao 
final. Fez várias tentativas de dar a “descarga”. Quando viu que era so-
mente na última página só queria ficar nela. Depois de passada a euforia 
inicial, lemos o livro várias vezes para ele e ele já passou a identificar 
alguns personagens, o elefante, a cobra, etc. Foi muito divertido.

MÃE DO N. (3 ANOS)
Foi muito legal! Você gostou bastante, principalmente dos personagens, 
a bruxa e a princesa em especial. Foi legal poder observar como sua 
atenção à estória melhorou desde o primeiro livrinho (que você não quis 
nem olhar as  ilustrações) a esse, pois você pediu para que o lesse!
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Quanto mais os pais participam, mais temos um feedback do trabalho realizado, no 
sentido de fazermos ajustes às nossas propostas, como por exemplo, na seleção dos livros 
adequados às regularidades de seu desenvolvimento infantil, que se mostrou não ser uma 
tarefa fácil. Por outro lado, os pais são sempre esperados a participar das discussões sobre 
o  aprendizado e desenvolvimento da criança leitora, sendo vistos como parceiros impres-
cindíveis desse trabalho, pois muitas vezes se constituem como os primeiros mediadores 
de leitura e contação de histórias de seus filhos: sua disponibilidade deveria ser diária para 
cantar, brincar contando narrativas literárias para seus filhos na primeira infância, enrique-
cendo sobremaneira as experiências infantis.

Nesse sentido, os pais são um “componente vital” para essa filosofia de formação de 
leitores da literatura infantil e contribuidores na apropriação da linguagem escrita.  De-
vem ser vistos como colaboradores e defensores dos seus filhos nesse propósito. Assim, em 
nossa concepção  não deve ser raro ver pais como voluntários, inclusive, como mediadores 
da leitura no espaço da educação infantil. 

No entanto, o papel do educador é fundamental na construção desse elo entre escola e 
família. O repertório de leitura deve ser ampliado, permitindo que distintos gostos possam 
ser satisfeitos com indicação de uma diversidade de títulos, cujos conteúdos poderão ser 
compartilhados entre pai, mãe, avô, avó e o leitor em formação. O professor é, ainda, um 
importante mediador nessa ponte, pois pode indicar obras não só para as crianças, mas 
aquelas que podem atrair a atenção do adulto responsável pela criança, também leitor em 
constante formação. Consegue-se estabelecer “nós” formados por diferentes leitores, cons-
tituir redes de leitores e , nessa trajetória, dar passos largos no processo de formação de 
comportamentos perenes de leitura  pela via do compartilhamento. Todas essas reflexões 
permitem reiterar a importância da vivência da leitura literária desde a mais tenra idade. 
(TUSSI & RÖSING, 2009)

Pudemos perceber nos depoimentos dos pais, ainda, o quanto esse compartilhamento 
da leitura provoca o desejo de releitura do texto de forma a aprofundar o entendimento 
do mesmo  e a ampliar a valorização do texto como expressão estética. Essa experiência, 
considerando os casos relatados, os depoimentos e outras experiências similares, aproxima 
leitores de distintas gerações, criando novos interesses e renovados estímulos ao ato de ler 
em maior quantidade de textos, cuja qualidade é irrefutável.

É preciso, portanto, para garantir avanços na educação sintonizada com a cultura, apro-
ximar, num primeiro momento, os integrantes da família e os atores da escola. Todos, jun-
tamente com o pequeno leitor em formação, devem ser estimulados a realizar diferentes 
experiências de leitura, oportunizando a cada um e ao conjunto de atores momentos compar-
tilhados de envolvimento cognitivo, afetivo, uma experiência emocional (Vygotisky, 1994).
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Enfim, para mantermos o diferencial nas atividades a integrar escola e família, a cada 
dia os livros eram levados de formas diferentes; seguimos algumas proposições do livro de  
Elié Bajard e criamos um trem de madeira, um baú (mala) e algumas almofadas coloridas, 
painéis com fotos da construção da identidade leitora das crianças; móbiles de de ima-
gens dos livros (capa e/ou páginas do miolo da obra) e de seus ilustradores e  autores, etc. 
Usamos também alguns materiais que já tínhamos, como a colcha de retalhos; buscamos 
variar o local da leitura, as crianças faziam suas escolhas em relação aos livros por critérios 
próprios, como cor da capa; desenho; modelo diferenciado do livro; tamanho; etc, não 
interferíamos nesse momento, todavia, toda a mediação constituída nas/para outras ações 
e tarefas das atividades literárias, indiretamente,  interferiam nessas escolhas.

A partir dessas experiências, sistematizamos uma proposta a ser realizada no próximo 
ano em nossas futuras ações de pesquisa.

Proposta para o Ler, Contar e Encantar na Infância
Vamos considerar, nesse módulo de trabalho com o letramento literário proposto e 

realizado no próprio ambiente da instituição de educação infantil.  Tal proposta advém de 
nossos estudos de todos os autores referenciados neste texto. O esquema abaixo, longe de 
apresentar uma seqüência pré-definida e única de atividades dessa natureza, procura trazer 
ao leitor uma contribuição, a fim de pensar novas possibilidades de revitalização dos espa-
ços da instituição com vistas à formação do leitor mirim, considerando a um só tempo, o 
caráter lúdico, pedagógico e humanizador da literatura.

A proposta apresenta uma estrutura que garanta o estímulo à criação de necessidades 
de leitura, o gosto e o prazer de ler, bem como a contribuição para a formação da criança 
leitora - considerando que “[...] o cidadão, para exercer plenamente sua cidadania, precisa 
apossar-se da linguagem literária, tornar-se seu usuário competente”. (Lajolo, 1996, p. 
106).Nesse sentido três momentos a compõem: 

•	 o acolhimento - momento inicial, objetivado por uma música, uma roda de conversa 
ou algo que aborde o tema da leitura que virá a seguir.

•	 a hora do conto – momento  próprio da contação ou leitura de uma narrativa literá-
ria;   pode ser trabalhado de várias formas, com a leitura de um livro e/ou contando 
uma história com diversos recursos e técnicas (fantoches, dedoches,  livros amplia-
dos, flanelógrafo, baú de surpresas, cineminha, ‘cacarecos’,  dentre outros), e, por fim, 

•	 a releitura - momento lúdico, de diversão, em que  os alunos por meio de brinca-
deiras, desenhos, dramatizações, fazem a releitura da história contada.Trata-se de 
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uma finalização em que  o aluno tem uma retomada da história (retextualização), 
com o objetivo de fazer com que a criança se aproprie do que lhe foi proporcionado 
nos momentos anteriores, não só pela história lida/contada, mas também pelo aco-
lhimento e pelas situações decorrentes dessas fases: as conversas com os amigos, as  
próprias atividades lúdicas, etc.

Vale ressaltar que leitura implica trabalho, trabalho prazeroso. Nem sempre os media-
dores estão dispostos a praticar a leitura compartilhada. Relevam falta de entendimento 
não apenas sobre o ato de ler compartilhado, mas, especialmente, sobre a importância 
de socializar experiências de leitura, momento em que se intercambiam conhecimentos, 
emoções, sentimentos, difundindo-se novos saberes, explicitando emoções renovadas e 
sentimentos diferenciados. Leitura compartilhada propicia não somente um diálogo entre 
leitor e autor, mas ainda, de forma especial, um diálogo rico e inusitado entre o leitor-
-narrador do texto em voz alta e o leitor-ouvinte.

Conclusão
O presente trabalho de pesquisa objetivou a formação de leitores e o despertar do gosto 

pela leitura, contribuindo para a apropriação da linguagem escrita. As atividades resulta-
ram da aplicação de uma sequência didática iniciada pela leitura e inferências do livro, e 
acompanhada por atividades práticas que reforçam,  em nosso entendimento, a compre-
ensão e o gosto pela história, pensando sempre que pudessem  estimular a leitura literá-
ria. Posto que o letramento literário é diferente dos outros tipos de letramento porque a 
literatura ocupa um lugar único em relação à linguagem, ou seja, cabe à literatura “tornar 
o mundo compreensível transformando a sua materialidade em palavras de cores, odores, 
sabores e formas intensamente humanas” (COSSON, 2006, p. 17).

Diante de todo o decorrer do projeto, percebemos que houve um aumento de interesse 
por parte tanto das crianças, quanto dos membros participantes, mediante a leitura literária.

Partimos do pressuposto de que tanto as crianças, como as educadoras do espaço de 
Convivência (CCI),  bem como os pais, aproveitaram e aprenderam com essa nova expe-
riência de trabalho, não podemos afirmar que  se tornarão leitores literários de fato, mas o 
contato com novos livros e formas diferenciadas de leitura provavelmente tenha desperta-
do esse maior interesse.

Com isso, a presente pesquisa não se encerra, pois o processo continuará, com o obje-
tivo de tornar as crianças e  professores cada vez mais autônomos e envolvidos com a arte 
literária.  Podemos dizer que estamos cada vez ampliando os meios para que os fins sejam 
sempre voltados para o benefício humanizador da literatura.
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Pretendemos, na continuidade da pesquisa aprimorar a proposta, fazendo ajustes e 
fundamentando-a mais teoricamente.
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Desdobramentos da “Hora do Conto”:  
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Resumo: Este artigo apresenta uma pesquisa realizada em uma escola de edu-
cação infantil e ensino fundamental do interior do Estado de São 
Paulo, que teve como objetivo auxiliar na promoção de uma cultura de 
leitura nas escolas, visando despertar o interesse dos alunos pelo texto 
literário, e apresentar aos professores a alternativa de transformarem 
a Hora do Conto escolar em uma atividade lúdica, produtora de lei-
tores com senso critico. Isto foi feito através de contação de histórias 
realizada de forma lúdica, estimulando a fantasia e procurando rela-
cionar o aprendizado com o prazer. Buscou-se colocar professores e 
alunos em contato com a diversidade de expressões artísticas, sociais 
e culturais representadas nos livros visando a construção de um po-
sicionamento político diante da leitura, e a manutenção desta prática 
na instituição.

Palavras-chave: Hora do Conto, Literatura Infanto-Juvenil, Formação de Leitores.

Introdução
O Anuário 2007, publicado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Sócio-Econômicos (Dieese), apresenta dados indicando que 12% dos brasileiros ainda 
são analfabetos absolutos, e que outros 30% são considerados analfabetos funcional, e um 
terço dos jovens com idade entre 18 e 24 anos não freqüenta escolas de ensino médio.

A UNESCO define analfabeto funcional como toda pessoa que sabe escrever seu pró-
prio nome, assim como lê e escreve frases simples, efetua cálculos, porém é incapaz de 
interpretar o que lê e de usar a leitura e a escrita em atividades cotidianas, impossibilitando 
seu desenvolvimento pessoal e profissional. O analfabeto funcional não consegue extrair 
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sentido das palavras, colocar idéias no papel por meio da escrita, nem fazer operações ma-
temáticas mais elaboradas (PRIETO, 2011)

No Brasil, o Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional (INAF), divulgado no 
início de 2008, pelo Instituto Paulo Montenegro e pela ONG Ação Educativa, reafirma os 
dados de 2007, e revela que apenas 28% dos brasileiros com idade entre 15 e 64 anos têm 
domínio pleno da leitura e da escrita, consegue ler textos longos, relacionar os assuntos 
abordados, ou mesmo comparar os dados apresentados, os demais 72% possuem habilida-
des básicas e rudimentares, não conseguem ler, escrever e calcular plenamente, limitando-
-se à compreensão de títulos, frases e textos curtos (LINARD, 2008).

Estes dados nos mostram que a maioria da população brasileira relaciona-se com a 
leitura de forma passiva, capazes por vezes de, no máximo, decodificar os elementos lin-
güísticos do texto e atrelar a este o seu significado, tornando-se mero receptor das idéias 
veiculadas pelo texto e pelo autor.

Esta forma de leitura contrapõe-se a outras nas quais o leitor é um elemento ativo, 
capaz de interpretar o texto de forma crítica interagindo com o mesmo, a fim de produzir 
sentidos. Processo este que envolve o conhecimento de mundo do leitor, sua história de 
leitura, o contexto em que está inserido e a sua própria história de vida, exigindo uma po-
sição de sujeito no processo de atribuição de significado. É esta leitura, que estabelece uma 
interação recíproca entre leitor e texto, que vai possibilitar ao sujeito fazer uma leitura do 
mundo, desenvolver o senso crítico e instrumentar-se para posicionar-se com autonomia 
diante de situações da vida. 

O que os dados estatísticos acima colocados, nos mostram, porém, é que a população 
brasileira, na sua maioria, não consegue desenvolver a habilidade de adquirir conheci-
mentos e tecnologias que poderiam melhorar a qualidade de vida e ajustar-se a mudanças 
sociais e culturais.

Introduzir o aluno na leitura é um papel fundamental da escola, e baseado nos dados 
estatísticos, podemos inferir que a teoria que está dando suporte ao fazer pedagógico nas 
escolas, não está formando cidadãos com senso crítico, capazes de compreender o mundo 
em que vivem. A leitura, sendo entendida como uma simples compreensão do sentido 
literal das palavras, do sentido contido no dicionário e atribuído aos signos do texto, pode 
gerar como conseqüência, o mau rendimento escolar. O fracasso na leitura pode ocasionar 
diversos problemas na vida social e escolar do indivíduo (BRITO, 2010).

É certo que ninguém se torna leitor por um ato de obediência, ler não é a tarefa mais 
apreciada por grande parte dos alunos. Ler requer tempo, paciência, atenção, um estar 
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consigo mesmo. Desenvolver o hábito de ler é um desafio a ser enfrentado, é fundamental 
haver um incentivo à leitura desde os primeiros anos de vida. 

O prazer da leitura se ensina, nos diz Maricato (2010). Para esta autora, quanto mais 
cedo histórias orais e escritas entrarem na vida da criança, maiores as chances de ela gostar 
de ler. Primeiro elas escutam histórias lidas pelos adultos, depois conhecem o livro como 
um objeto tátil que ela toca, vê, e tenta compreender as imagens que enxerga. Antes da al-
fabetização, a criança lê do seu jeito, folheando e olhando figuras, ela aprende observando 
o gesto de leitura dos outros; o processo de aprendizado começa com a percepção da exis-
tência de coisas que servem para serem lidas e de sinais gráficos. Este tipo de aprendizado 
que se faz pelo convívio da criança com a literatura, o livro, a revista, a prática de leitura e 
escrita, chama-se letramento, nos diz a autora, e acrescenta que apenas o contato com este 
material não é suficiente, a criança precisa ser envolvida em práticas para aprender a usá-
-los, como contação de histórias e rodas de leitura. 

 A criança descobre o universo da leitura pela voz, cheia de entonação e de significado, 
daqueles em que ela tem mais confiança e com quem se identifica. A escuta da leitura dá-
-lhe o sabor das palavras e o desejo de ler por si mesma, desejo tão irresistível quanto o de 
começar a andar sozinha (CASTRO, 2010)

Para Fanny Abramovich (1997) ouvir muitas histórias é o inicio da aprendizagem para 
ser um leitor. E ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de 
compreensão do mundo, ouvir histórias suscita o imaginário, e através dele a criança en-
tende o mundo do qual faz parte. 

A literatura infantil e juvenil possibilita experenciar ações, reações e emoções através do 
ficcional. O leitor pode, por exemplo, vivenciar a sensação de morte ou o medo por meio 
da narrativa e, quando esse sentimento vier à tona (na vida real), ele terá mais equilíbrio e 
agirá de forma racional, pois já vivenciou esta emoção no mundo imaginário. O ficcional 
prepara para a vida real.

Ao buscar identificar as origens da dificuldade de compreensão de textos pelas crianças, 
Cândido (2011) encontrou na literatura infantil um instrumento de estímulo ao desen-
volvimento da linguagem, por ser esta um elemento facilitador do desenvolvimento emo-
cional e cognitivo da criança. A tríplice convergência existente na literatura infantil – a 
linguagem verbal, visual e simbólica – pode auxiliar o leitor a desenvolver a capacidade de 
leitura e de interpretação.

Analisa a autora, que a ludicidade presente nesta arte mobiliza a aprendizagem ao 
abrandar a tensão causada pelo medo de errar e de fracassar, e assim, aliviada a resistência, 
o leitor tende a explorar melhor o texto e utilizar toda a capacidade investigativa possível. 
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A linguagem simbólica, ao trabalhar com os estados emocionais da criança, irá auxiliá-
-la a lidar com sua insegurança e auto-estima. 

A linguagem visual (imagem imagética) pode ativar os estímulos perceptivos e auxiliar 
a criança a reconstruir as percepções de objeto, espaço e tempo.

A linguagem verbal, um importante meio formador do pensamento abstrato, pode ser 
estimulada através da contação de histórias e da leitura de histórias. Diz-nos a autora que ao 
contarmos uma história, utilizamos de uma estrutura própria da linguagem oral que pode 
apresentar agramatismos e que inclui outros elementos como os gestos, entonação e pausa.  
Ao lermos, utilizamos estrutura gramaticalmente organizada própria da linguagem escrita. 
Ambas mostrar-se-ão importantes para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita. 

Quem conta um conto amarra um ponto, quem ouve um conto inicia-se na aprendiza-
gem de ser um leitor.

Literatura é arte, literatura infantil é arte-educação, coloca a autora no final do seu tex-
to, e afirma a importância de incluir no currículo das Faculdades de Educação, a disciplina 
Literatura Infantil, com o propósito de proporcionar um conhecimento da história da lite-
ratura infantil, e principalmente, um conhecimento das estruturas emocionais e cognitivas 
que podem ser despertadas. 

As obras didáticas produzidas para a infância no Brasil apresentavam até as duas pri-
meiras décadas do século XX, um caráter ético-didático, e o livro tinha a finalidade única 
de educar, apresentar modelos, moldar a criança de acordo com as expectativas dos adultos. 
A obra dificilmente tinha o objetivo de tornar a leitura como fonte de prazer, retratando 
a aventura pela aventura. Havia poucas histórias que falavam da vida de forma lúdica, ou 
que faziam pequenas viagens em torno do cotidiano, ou a afirmação da amizade centrada 
no companheirismo, no amigo da vizinhança, da escola, da vida. 

Essa visão de mundo maniqueísta, calçada no interesse do sistema, passa a ser substi-
tuída por volta dos anos 70 e a literatura infantil passa por uma revalorização, contribuída 
em grande parte pelas obras de Monteiro Lobato, no que se refere ao Brasil. Ela então, se 
ramifica por todos os caminhos da atividade humana, valorizando a aventura, o cotidiano, 
a família, a escola, o esporte, as brincadeiras, as minorias raciais, penetrando até mesmo no 
campo da política e suas implicações. 

Durante todo este período, a literatura infantil e a escola brasileira mantiveram uma 
relação de dependência mútua na difusão de sentimentos, conceitos atitudes e compor-
tamentos, oferecendo o livro como material de leitura obrigatória ou como complemento 
pedagógico.
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Muitas vezes, a falta de formação do professor o leva a trabalhar a literatura infantil 
de forma conteudística e não de forma prazerosa. A formação acadêmica, especialização, 
atualização, capacitação, poderão orientar o professor nos aspectos teóricos e técnicos, po-
rém, o prazer em ler ou contar histórias não depende desta formação e sim do hábito pela 
leitura. O professor que não lê, não é um bom contador de histórias.

Abramovich (1997) acrescenta outros fatores que levam os professores a terem dificul-
dades, como o fato de que a simples incorporação da literatura infato-juvenil nas escolas 
não é suficiente para fazer com que as crianças leiam. Para isto a noção de dever, de tarefa a 
ser cumprida, deve ser alterada para a noção de prazer, de deleite, de descoberta, de encan-
tamento. Para a autora, os professores trabalham com um leque muito estreito de alterna-
tivas, conhecem pouco de literatura infantil, em geral aqueles livros que as editoras enviam 
para sua casa/escola ou de autores que divulgam seus trabalhos. O critério não é assim, o 
da qualidade, mas o da pronta entrega, levando “a adoção de autores medíocres, menores, 
desimportantes, muitas vezes contando histórias pra lá de desinteressantes, chatas, monó-
tonas, antigas, tantas vezes falando duma criança que não existe mais, de problemas que 
não as tocam ou sensibilizam” (p.141) 

A autora Glória Radino (2003), em seu livro “Contos de fadas e realidade psíquica”, 
analisa entrevistas realizadas com cinco professoras de Educação Infantil do município de 
Assis/SP com a proposta de saber de suas atividades escolares e sobre o uso dos contos de 
fadas em sua prática pedagógica. Verificou que nenhuma delas mostrou ter conhecimento 
sobre os contos de fada, seus aspectos formais ou psicológicos, embora exista nas escolas 
uma preocupação em incentivar a leitura através de atividades pré-agendadas para conta-
ção de histórias. 

Para este momento escolhiam livros utilizando-se de critérios como formato, com pre-
sença de figuras bonitas e coloridas, tamanho e simplicidade do texto. O conteúdo e a 
qualidade não eram considerados, desvalorizando a capacidade das crianças partindo do 
pressuposto de que não teriam condições de compreender e aproveitar o texto. Os contos 
de fadas eram considerados longos, complexos e difíceis. Também ficava fora desta lista 
livros de brasileiros como Monteiro Lobato.

A prioridade era a de ler o texto e não contar a história, procurando se ater à escrita, 
pois temiam que a narrativa oral as fizessem desviar do texto. 

Escolhiam a história anteriormente e determinavam o momento que devia ser contada. 
Não contavam pelo simples prazer que esta atividade provocava, nem mesmo no momen-
to do pedido da criança; como atividade pedagógica ela era preparada com uma finalidade 
específica de promover o desenvolvimento dos aspectos cognitivos da criança. A forma 
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como está organizada a hora do conto na escola, dificilmente a criança poderá escolher o 
conto mais significativo para ela, ou o momento para ouvi-lo; ela não terá nem mesmo a 
chance de não gostar da história e escolher outra.

Betetheim (1980) afirma que um determinado conto tem importância para a criança 
em diferentes fases da sua vida, não podemos saber pela idade qual o conto mais apropria-
do, pois o preferido relaciona-se à sua questão existencial ou a algum conflito importante. 
Se não gostar da história significa que não lhe fez sentido.

Utilizavam livros da biblioteca da escola, porém sem critério de qualidade do livro, 
demonstrando que professores e até mesmo os responsáveis pelo acervo não estavam capa-
citados para fazerem uma avaliação crítica do texto, para escolherem as melhores histórias 
ou as melhores versões das histórias.

Radino (2003) destaca que os professores diziam com freqüência aos alunos que as his-
tórias dos contos de fadas, são mentiras e que seus elementos fantásticos correspondem à 
criação de um autor. Analisa este fato e conclui que imaginação e criatividade não combi-
nam com a Pedagogia e não se inserem em seu discurso. Os professores não possibilitavam 
o afloramento das emoções, e até mesmo interrompiam a história quando as crianças ma-
nifestavam o medo, por exemplo. No contexto escolar, o fantástico é considero obstáculo 
à aprendizagem. As maiores dificuldades que os professores relataram enfrentarem em 
seus cotidianos nas salas de aulas diziam respeito justamente a manifestações emocionais, 
como a indisciplina e a agressividade.

Estudos como este nos faz afirmar que é necessário que exista nas escolas, um projeto 
pedagógico que dê relevância à Literatura, que forneça condições concretas de trabalho, 
bons livros, biblioteca organizada, espaço para a leitura em grupos, estímulo ao emprésti-
mo de livros, e professores habilitados para trabalharem com literatura infantil. A biblio-
teca deve contar com bibliotecários capazes de cativar e estimular os alunos, despertando 
o interesse para utilizarem o material disponível, e desenvolver práticas que visem a me-
diação da leitura. Assim como o professor, o bibliotecário é também um transmissor de 
cultura, pois o seu conhecimento adquirido durante sua formação facilitará o crescimento 
educacionsl dos professores, alunos e comunidade escolar.

A escola deveria adotar como princípio ético e primeiro, o exercício das mais variadas 
práticas de leitura que possibilitassem o contato tanto da ludicidade que esta pode propor-
cionar quanto com a riqueza da abrangência cultural e força política que ela pode trazer. 
Aos professores, seria cabível o entendimento da leitura como um aliado na construção 
de cidadãos, visto que há nos textos forte presença de conteúdo ideológico e, portanto, é 
necessário enxergar a leitura para além da decodificação de códigos lingüísticos.
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A escola deve prover, portanto, o lúdico e o desenvolvimento das capacidades dos alu-
nos da melhor forma possível. É imprescindível rever a importância da narrativa, a fim 
de reintegrá-la de forma dinâmica e criativa ao cotidiano escolar e educacional, não ape-
nas reconstruir e organizar práticas que possibilitem o contato com essa experiência, mas 
resgatá-la também como forma essencial de educação ajustando-a as condições de mundo 
contemporâneo que exige tal oralidade.

Considerando as colocações descritas neste texto, vistos o alto índice de crianças bra-
sileiras que podem ser consideradas analfabetas funcional, a falta de habilidade de vários 
professores para se utilizarem da literatura infantil, e a sua importância para o desenvolvi-
mento emocional e cognitivo, foi elaborado um projeto de intervenção cujas ações visavam 
incentivar os alunos para a leitura através da contação de histórias, buscando desvincular 
o livro e a leitura da obrigatoriedade, e torná-lo objeto de prazer. 

Objetivos
O objetivo desta pesquisa foi de auxiliar na promoção de uma cultura de leitura nas 

escolas, visando despertar o interesse dos alunos pelo texto literário, e apresentar aos pro-
fessores a alternativa de transformarem a Hora do Conto escolar em uma atividade lúdica, 
produtora de leitores com senso critico.

 Isto foi feito através de contação de histórias realizada de forma lúdica, estimulando 
a fantasia e procurando relacionar o aprendizado com o prazer. Buscou-se colocar pro-
fessores e alunos em contato com a diversidade de expressões artísticas, sociais e culturais 
representadas nos livros visando a construção de um posicionamento político diante da 
leitura, e a manutenção desta prática na instituição.

Sujeitos 
Esta pesquisa e ação didático pedagógica foi realizada na escola “EMEIF Profa. Ali-

des Celetes Razzaboni Carpentier”, localizada na cidade de Assis, interior do estado de 
São Paulo, com 160 alunos das séries iniciais do ensino infantil e 4º e 5º séries do ensino 
fundamental, na faixa etária de 04 a 10 anos. Envolveu também os oitos professores res-
ponsáveis pelas salas de aulas.

Método
As atividades da “Hora do Conto” tiveram início em março de 2008 e duraram até o 

fim do ano. Em março de 2009, o trabalho foi retomado e foi até dezembro. Este artigo 
explora os desdobramentos ocorridos neste segundo ano do projeto.
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Os 160 alunos pertenciam a 08 salas de aulas, e em todas foram realizados 28 encontros 
durante o ano. A Hora do Conto refere-se a oficinas de incentivo à leitura, com duração 
média de 30 minutos, na qual realizava-se a leitura e a contação de histórias. A dinâmica 
destes encontros variava dependendo da demanda das crianças das salas e o interesse pela 
história escolhida.

Foram encontros semanais que iniciavam com a apresentação do livro e do autor. Os 
alunos eram incentivados a opinarem sobre a capa, a encadernação, o tamanho do livro e 
das letras, as cores utilizadas, figura que emoldurava e até mesmo sobre o título. O obje-
tivo desta apresentação era estimular a observação e a curiosidade. Em seguida era feito a 
leitura da história e o incentivo para opinarem sobre a mesma. De início os alunos não se 
permitiam dizer que não gostavam da história, como se todos os livros fossem bons pelo 
fato de terem sido publicados; após um tempo começaram a perceber um não sentido de 
alguns textos e a identificar o assunto preferido.

 Após esta discussão, era introduzida uma atividade lúdica relacionada à história, como 
pantomimas, fantoches, leitura de trava-línguas, poemas, representação, e outras. 

A atividade lúdica preferida pelos alunos, e por eles denominada de “interpretação”, 
consistia na leitura de uma história realizada por eles. Narravam a história e ao mesmo 
tempo outros alunos na frente da sala, agiam como atores e atrizes interpretando de forma 
espontânea os personagens da história. Havia um envolvimento de todos os alunos, com 
troca de personagens e a exploração de diversas formas de interpretar o texto lido. 

A maioria dos livros utilizado nas oficinas pertencia à biblioteca da escola e este fato era 
frisado de modo a divulgar o conteúdo da biblioteca e estimular o uso da mesma; também 
eram utilizados livros trazidos pelos alunos, possibilitando maior interação com eles.  

As sessões aconteceram às quintas-feiras, exceto os dias em que foram aplicadas as pro-
vas bimestrais, passeios escolares e feriados. Entre junho e agosto, houve uma interrupção 
devido à epidemia do vírus H1N1, que provocou o cancelamento das atividades acadêmi-
cas e fechamento das escolas. As oficinas retornaram normalmente na segunda quinzena 
de agosto, juntamente com a autorização do governo para a volta às aulas.  

As discussões teóricas com as professoras não puderam ser realizadas nas H.Es. (Horas 
de Estudo - reuniões periódicas dedicadas à discussão, reflexão e ao planejamento do coti-
diano escolar) como previsto. O fechamento das escolas devido ao vírus H1N1 e ao surto 
da gripe A, alterou o calendário escolar e dificultou o encontro de um horário alternativo 
e comum para os participantes. 

O encontro com os professores aconteciam ao final das oficinas, às vezes apenas com 
a professora da sala, e às vezes com um coletivo que se reunia de forma espontânea. Este 
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fato dificultou o aprofundamento das discussões e um planejamento destes encontros, mas 
permitiram refletir sobre a atividade desenvolvida no dia, formas alternativas e eficazes de 
desenvolver a hora do conto na escola, a importância de se estimular o desenvolvimento da 
fantasia e da imaginação em detrimento a cobranças formais e gramaticais nesta atividade 
e a escolha das histórias.  

Resultados
No final do ano, para auxiliar o processo de avaliação, foi aplicado um questionário 

aberto nos alunos com as seguintes questões: 

1) Se você tivesse um tempo livre na escola e pudesse fazer qualquer atividade, o que 
gostaria de fazer?  

2) O que você acha da Hora do Conto? 

A aplicação do questionário ocorreu na primeira semana de dezembro de 2009 e con-
tou com a participação de 93 alunos, de cinco classes (uma quarta série, três quintas séries 
e uma sala de apoio), com idade entre 9 e 13 anos. Não participaram da aplicação os alu-
nos do ensino infantil (3 a 5 anos) pois ainda não são alfabetizados e uma sala de 2º ano 
(devido a realização de prova bimestral no dia). 

Na aplicação foi explicado que não tinham a obrigação de responderem e não precisa-
vam se identificar, porém era importante responderem com sinceridade. Por ser um ques-
tionário aberto, foi comum apresentarem mais de uma resposta por aluno, na avaliação foi 
considerada a quantidade de respostas e não de questionários.

As respostas estão abaixo representadas nos gráficos.

Gráfico 1

Se você tivesse um tempo livre na escola e pudesse fazer qualquer atividade, o que gos-
taria de fazer?
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Gráfico 2

O que você acha da Hora do Conto?

No gráfico 1, observa-se uma acentuada preferência pela atividade de brincar durante 
um possível tempo livre dentro da escola. A Hora do Conto e a informática aparecem 
como respostas espontâneas. No gráfico 2, a Hora do Conto é  destacadamente nomeada 
como “legal”.

É certo que estas respostas não nos permitem avaliar se foi possível promover uma cul-
tura de leitura nestes alunos, mas o fato de terem apontado de forma espontânea a Hora 
do Conto como uma atividade que gostariam de fazer na escola em um tempo livre, e a 
terem descrito como “legal”, indica uma aproximação altamente positiva com a leitura.

A atividade lúdica preferida por todos é o brincar, reforçando o entendimento que a 
leitura deve se aproximar do lúdico para poder ser incorporada pela criança como um ato 
prazeroso. 

No cotidiano do desenvolvimento da Hora do Conto, foi possível observar o crescente 
interesse dos alunos por esta atividade, revelada pelo intenso envolvimento dos mesmos, 
pela iniciativa que passaram a ter de levarem livros para serem lidos na sala de aula e pela 
expectativa que demonstraram ter pelo inicio da contação de histórias. 

Não foi possível quantificar estes efeitos, porém estas observações permitem afirmar 
que os alunos conseguiram desvincular a obrigatoriedade de ler do querer ler. Ouviram 
muitas histórias, ato fundamental para o início da aprendizagem de ser leitor, um leitor 
critico, ativo e que tenha prazer na leitura.

As professoras no início apresentaram uma resistência à forma como este trabalho foi 
feito, ficavam na sala de aula e interferiam na atividade cerceando as opiniões dos alunos 
e explicando a “moral da história”, numa atitude pedagógica corretiva. Aos poucos esta 
resistência foi cedendo lugar a uma parceria, pedindo sugestões de livros, de temas e de 
histórias para contarem na Hora do Conto escolar. Também a elas foi pedido para respon-
derem a uma questão apresentada a seguir:
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- “Você notou diferenças em relação ao interesse pela leitura dos alunos com a ‘Hora 
do Conto’? Quais?”. 

As respostas foram transcrita por elas em um papel e entregue no último encontro. Al-
gumas professoras preferiram responder verbalmente tecendo comentários sobre a percep-
ção que tiveram. Os depoimentos abaixo são representativos das respostas dos professores:

“Não digo diferenças e sim aumento no interesse. O 5º Ano C é formado por crianças 
com algumas limitações na aprendizagem e a “Hora do Conto” veio apresentar outros 
caminhos para resolução de problemas que possam estar atrapalhando a aprendizagem 
proposta para o presente ano”. (professora)

“Sim, notei muita diferença, principalmente em ouvir histórias contadas por mim. Mes-
mo nos dias em que não havia a “Hora do Conto” os alunos pediam para contar histórias, 
traziam livros de casa e queriam fazer “interpretações”. As leituras feitas por você ficavam 
marcadas, sendo sempre lembradas por eles. Parabéns pelo seu trabalho! Amei”. (professora)

Na fala dos professores revelada por este dois depoimentos e por comentários feitos nos 
encontros semanais, nos permite afirmar que parece ter havido um reencantamento dos 
professores pelas histórias, uma revivência de prazeres sentidos quando ouviam ou liam 
histórias, em uma infância que não mais parecia tão distante. Lembraram de suas histórias 
preferidas e as contavam para seus alunos.

No caso desta referida escola, não havia uma bibliotecária e sim uma funcionária que 
exercia a função de manter a organização da biblioteca e da entrega dos livros aos alunos. 
Era perceptível o seu cuidado com os materiais, procurando aumentar os espaços de circu-
lação dos alunos para facilitar o acesso aos livros.  Sua resposta à mesma questão feita aos 
professores está abaixo transcrita.

 “Durante o projeto “Hora do Conto” realizado aqui na escola, as crianças estão mais 
interessadas por diversos tipos de leitura tais como poemas, poesias, fábulas, adivinhas, 
trava-línguas, mitologia. As crianças procuram os livros lidos pela professora da “Hora 
do Conto” porque as leituras são bonitas. Acho que a biblioteca tinha que ter mais espaço 
para atrair mais as crianças. Tinha que estar explicando para as crianças porque eu não 
podia deixá-los entrar na biblioteca ...” ( responsável pela biblioteca).

A presença de um bibliotecário na escola é muito importante, e esta não deve se dedicar 
apenas a arrumação do acervo, mas desenvolver práticas de leitura e atividades para des-
pertar o gosto pela leitura como forma habitual de lazer, e auxiliar na formação do cidadão 
consciente e capaz de pensamento crítico e criativo.

Uma escola que não tem este profissional claudica na formação do seu aluno.
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Considerações Finais
O projeto acima descrito foi de fundamental importância para as crianças que partici-

param dele ativamente e para os professores. A prática de incentivo à leitura e o contato 
com as histórias, estimularam a imaginação, a fantasia e vontade de ter um livro nas mãos, 
abrindo assim as portas do universo imaginário.

Entendemos a leitura como ato social que necessita mediação do adulto. Através da 
contação de histórias, o desejo de ler intensifica-se e envolve as crianças em seu próprio 
universo, motivando o prazer e estabelecendo relações entre o real e a fantasia.

Ressaltamos que desde muito cedo é possível promovermos certas práticas que des-
pertam para o desejo da leitura que contribuem lançando bases para o desenvolvimento 
processual do leitor.

Defendemos a ludicidade como ferramenta para ajudar no processo de construir lei-
tores, não apenas por ajudar no desenvolvimento afetivo, cognitivo e intelectual das 
crianças, mas também por possibilitar o desenvolvimento da capacidade de compre-
ensão de um texto, formando um leitor crítico e apto para compreender melhor o seu 
universo, rompendo barreiras e instrumentado para posicionar-se melhor em situações 
da vida, com autonomia.

Num mundo onde as tecnologias ganham cada vez mais destaque e predominância no 
cotidiano, inclusive no cotidiano escolar, aos poucos os livros vão perdendo seu espaço, as 
bibliotecas vão diminuindo de tamanho e a tradição oral e a prosa ficam cada vez mais 
restritas. No entanto, não devemos tomar esses fatores como uma fatalidade, ao contrário, 
sabemos que o incentivo a leitura e a contação histórias não possuem o mesmo dinamismo 
e a mesma atratividade que as novas tecnologias, principalmente porque requer mais tem-
po para serem executadas. Justamente por esse caráter diferenciado é que o ato de contar 
histórias e de promover o incentivo a leitura é mais enriquecedor, porque pode trazer a 
tona outro tipo de contato com o mundo interno de seus ouvintes, bem como a realidade 
social e política, visto que os contos e as histórias vêm entrelaçadas e repletas de informa-
ções do mundo que vivemos.

O PESADELO (História de horror)  
Certa vez eu sonhei

Que embaixo da cama havia um monstro medonho.
Acordei assustado

E fui olhar: de fato,
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Embaixo da cama havia um monstro medonho.
Ele me viu, sorriu
E me disse, gentil:

“Durma! Sou apenas o monstro dos seus sonhos”.

( José Paulo Paes)
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ANEXO
Tabela dos livros utilizados durante o ano:

Título do Livro Autores
Histórias fantásticas                            José J. Veiga
De conto em conto          Antologia de contos da Ed. Ática
Ladrões de histórias               João A. Carrascoza
Histórias de contar               Natha Caputo
O Santinho              Luís Fernando Veríssimo
Inimigos do rei Rosa Campos
Vizinho, vizinha                      Graça Lima
O catador de pensamentos                      Monica Feth
M de Matisse                  Marie Sellier
Tarsila do Amaral                  Heloisa de Aquino Azevedo
O casamento do Boitatá com a  Mula-sem-
-cabeça 

José Santos

Palavras, palavrinhas, palavrões               Ana Maria Machado
Portinholas                                      Ana Maria Machado e Candido Portinari
O menino que aprendeu a ler               Ruth Rocha
Bom dia, todas as cores               Ruth Rocha
Pimenta no cocuruto                 Ana Maria Machado
Poesia fora da estante            Vera Aguiar/ Simone Assumpção/Sissa Jacoby
Bazar do folclore Ricardo Azevedo
Tudo bem ser diferente Todd Parr
Folclore vivo Herberto Sales
Um saci no meu quintal Monica Stahel
Diversidade  Tatiana Belinky
Estroboscópio Neir Lelis
A menina arco-íris Marina Colasanti
Ah, cambaxirra, se eu pudesse Ana Maria Machado
A beleza de Narciso Adaptação de Adriana Bernadino
O sonho de Ícaro Adaptação de Adriana Bernadino
A caixa de Pandora Adaptação de Adriana Bernadino
O livro da Paz Todd Parr
Em boca fechada não entra mosca Fátima Miguez
Enrosca ou desenrosca Maria José Nobrega e Rosane Pamplona
Duas dezenas de trava-línguas Mariana Vasquez
O presente que veio do céu Regina Rennó
Era uma vez um ovo Marco
O galinheiro do Bartolomeu Cristina Dias
Poemas com sol e sons Poesia Latino-americana para meninos e 

meninas
Teatro Raquel Coelho
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Ensino de Língua Estrangeira Mediado Pelo 

Cinema: uma Abordagem Comunicativa Para o 

Desenvolvimento sa Oralidade1

Maria de Lourdes Otero Brabo Cruz2

Francieli Major Pitta3

Isabel Cristina Briones Cáceres4

Fábio Marques de Souza5

Resumo: Este artigo pretende enfatizar a importância do uso do cinema em 
sala de aula como ferramenta para uma série de atividades que visam 
a produção lingüística e comunicativa em aulas de língua estrangeira, 
neste caso, língua espanhola (E-LE). Por meio de intervenções junto 
a dois grupos de alunos aprendizes da Língua Espanhola, com ênfase 
na interculturalidade, fizemos uso do cinema como recurso funda-
mental na proposta de tarefas focadas na oralidade, habilidade lin-
güística carente de espaço numa abordagem tradicional com foco na 
gramatical formal da língua.

Palavras-chave: cinema; língua espanhola; oralidade; interculturalidade.

1. A Influência Política no Ensino de Língua 
Espanhola para Brasileiros
Estamos vivendo um momento de mudanças quanto ao ensino das línguas estrangei-

ras, em que há um paulatino reconhecimento no Brasil quanto à importância do ensino 

1  Este artigo é fruto do projeto “Por uma abordagem integradora na aquisição lingüístico-cultural de espanhol-língua 

estrangeira (E-LE) mediada pelo cinema” selecionado pelo Núcleo de Ensino e desenvolvido em 2009 com o patrocínio 

da Pró-Reitoria de Graduação ( PROGRAD).

2  Professora Doutora do Departamento de Letras Modernas – UNESP – FCL/Assis e coordenadora do citado projeto. 

e-mail: tomalu@femanet.com.br

3  Docente graduada no curso de Letras da UNESP – FCL/Assis. Bolsista e aluna do 4º ano, durante o desenvolvimento 

do  projeto. e-mail: fran_major18@hotmail.com

4  Docente graduada do curso de Letras da UNESP – FCL/Assis. . Bolsista e aluna do 3º ano, durante o desenvolvimento 

do  projeto E-mail: isabrionescaceres@hotmail.com

5  Doutorando em Educação – USP. Mestrando em Educação pela Unesp – Marília durante o projeto. e-mail: 

fabiohispanista@hotmail.com
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do espanhol. De acordo com a Lei n.º 11.161, de 5 de agosto de 2005, a Língua espanhola 
torna-se obrigatória na rede pública de ensino a partir de 2010. Tal mudança traz, por um 
lado, um impacto positivo, pois o ensino do espanhol passa a gozar de maior importância 
e prestígio. Por outro lado, tal medida levanta uma grande preocupação, dado que é de 
conhecimento de todos que ainda não há professores suficientes de língua espanhola ca-
pacitados para suprir a demanda. 

Em decorrência desse quadro, há a necessidade de preparar material didático não so-
mente para tê-lo como material de apoio, mas também para direcionar um estudo preo-
cupado com as diferenças culturais experimentadas pelos diversos países onde esta língua 
é falada e que tenha em vista a necessidade de um ensino que promova a integração dos 
países latino-americanos (principalmente os que fazem parte do Mercosul) construindo, 
assim, uma identidade que represente a América Latina frente aos demais blocos político-
-econômicos mundiais.

Por meio de intervenções organizadas em oficinas junto a duas turmas de alunos do 
Centro de Estudos de Línguas de Assis, foi desenvolvido o projeto intitulado “Por uma 
abordagem integradora na aquisição lingüístico-cultural de espanhol língua estrangeira 
(E-LE) mediado pelo cinema” com a supervisão da coordenadora Profa. Dra. Maria de 
Lourdes Otero Brabo Cruz, juntamente com as, até então, alunas da Faculdade de Ciên-
cias e Letras de Assis – UNESP, Francieli Major Pitta e Isabel Cristina Briones Cáceres, 
contando com a colaboração das professoras do Centro de Línguas Angélica Maria dos 
Santos Oliveira e Samara Bazzi Merlin, além da colaboração de Fábio Marques de Souza, 
pós-graduando em Educação, com formação em espanhol.

As propostas de trabalho em sala de aula tiveram a meta de estimular os alunos a fazer 
uso da oralidade, ponto de grande dificuldade, uma vez que a abordagem gramatical ocupa 
grande espaço nos cursos de línguas. O importante é ressaltar que uma língua não é apenas 
um conjunto de regras gramaticais em um livro didático, mas o ponto de identidade de 
uma cultura, o modo como os povos buscam se reafirmar diante de outras culturas.

Aprender uma língua não é mais somente aprender outro sistema, nem 

só passar informações a um interlocutor, mas sim construir no discurso (a 

partir de contextos sociais concretos e experiências prévias) ações sociais (e 

culturais) apropriadas. (ALMEIDA FILHO, 2007, p. 81).
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2. A Sétima Arte em Sala de Aula
As produções cinematográficas produzem uma contextualização do material linguísti-

co. Inevitavelmente, em um filme, são apresentados traços culturais tais como os costumes, 
as crenças, os verbetes vernáculos, as formas de interação entre os indivíduos, abrindo as-
sim portas de livre acesso entre as línguas e estimulando o aprendizado dessa nova cultura.

Trabalhar com o cinema na sala de aula é ajudar a escola a reencontrar a 

cultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada, pois o cinema é o campo no 

qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores sociais mais amplos são sin-

tetizados numa mesma obra de arte. (NAPOLITANO, 2006, p. 11-12).

A partir disso, o projeto fez uso da sétima arte e de toda a sua riqueza cultural, histórica 
e linguística como elemento fundamental das oficinas, propondo leituras mais ambiciosas, 
abordagens mais comunicativas, aguçando a curiosidade e instigando os alunos à oralidade 
na língua espanhola, com a finalidade de formar um aprendiz que, além da competência 
comunicativa, tenha sensibilidade para perceber o impacto das diferenças culturais no 
processo comunicativo. 

Uma observação importante é que o moderno ensino de línguas estran-

geiras se preocupa tanto em ensinar as regras gramaticais e de pronúncia 

como inserir o aluno na cultura original dos idiomas. Mais uma vez o 

cinema se abre como uma ponte para as culturas representadas nos filmes, 

estimulando ainda mais o aprendizado do idioma em questão.(NAPO-

LITANO,2006, p. 44).

Ao fazer parte do processo, os alunos não apenas receberam informação de um ele-
mento extremamente sedutor como é o filme e a magia cinematográfica, mas também 
internalizaram todo o aprendizado de modo significativo.

Baseada nas teorias de ensino comunicativo, a proposta era agregar esse material fílmi-
co ao ensino de línguas estrangeiras, no caso a língua espanhola, abordando toda a infor-
mação lingüístico-cultural existente.

Para o estudo de língua espanhola, cuja dificuldade maior para os brasi-

leiros está menos no vocabulário ou na sintaxe e muito mais na inflexão 
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e na pronúncia das frases e palavras, o cinema é uma ótima fonte de 

aprendizado, pois permite a assimilação da língua falada de forma di-

vertida e envolvente. (NAPOLITANO, 2006, p. 43-44)

Vale ressaltar que fizemos uso de filmes sem fins didáticos, o que os torna, de certa for-
ma, muito mais atrativos que, por exemplo, documentários e afins. Nossa escolha teve por 
base trabalhar com um material não manipulado com finalidade didática, mas sim repre-
sentativo da interação entre nativos. O importante seria, segundo Almeida (2008), cons-
cientizar os alunos e os próprios professores de que a aprendizagem da língua não se trata 
de um mero exercício consciente de aprender formas codificadas numa seqüência lógica. 

Procurou-se, sobretudo, conscientizar sobre o uso do cinema, em sala de aula, sabendo 
que ainda hoje, ele tem sido utilizado com uma freqüência abaixo da desejada e, quando 
isso tem sido feito, muitas vezes, têm sido pouco explorado. Machado (2009) afirma:

O elemento mais importante está relacionado, no entanto, à aplicação 

do filme durante as aulas, ou seja, como o professor pode orientar a ação 

dos alunos para que os melhores resultados possíveis possam ser atingidos.

3. Uma Experiência Inovadora
Partindo da idéia que esses alunos traziam consigo uma base gramatical da língua espa-

nhola, pudemos focar nas oficinas a oralidade, usando como base para o desenvolvimento 
das nossas práticas pedagógicas a abordagem interativa. 

Nossos encontros aconteceram uma vez ao mês, divididos em duas etapas: num pri-
meiro momento, apresentávamos o filme escolhido aos alunos (vide anexo 1), e a partir 
daí, os alunos tomavam a frente e realizavam as atividades propostas através de recortes 
fílmicos, sempre com o intuito de aguçar o interesse pela oralidade e libertá-los do medo 
que sentiam ao pronunciar palavras estrangeiras. 

Eram atividades (vide anexos) que necessitavam a interação entre os alunos, a pesquisa 
em dicionários, além de despertar a criatividade, de modo a ampliar o repertório vocabular 
desses aprendizes. Com o auxílio do cinema, eles aprenderam não apenas a buscar palavras 
em dicionários, mas a conhecer palavras novas contextualizadamente e a fazer uso das 
estratégias comunicativas para enfrentar a eventuais carências linguísticas. Os resultados 
demonstraram que esse tipo de trabalho é bastante motivador para os alunos.
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Nos primeiros encontros, deparamo-nos com uma turma de alunos do último ano de 
espanhol, que se sentia inibida em relação a fazer uso dessa língua, já conhecida há dois 
anos, no âmbito da oralidade. Não se recusavam a falar com os monitores, desde que pu-
dessem falar em português. Com a turma do segundo ano, o problema era bem maior: os 
alunos tinham vergonha de conversar até mesmo na língua materna.

Nos últimos encontros, a câmera filmadora já não era segredo, tampouco os assustava. 
É tão notável essa mudança que, nas gravações mais recentes, os alunos chegam a inter-
pretar direcionando os olhos para a câmera. Houve um processo de familiarização com os 
equipamentos e um processo de desestrangeirização da língua que estavam aprendendo.

4. Conclusão
Indubitavelmente, os alunos, em sua grande maioria, estavam motivados e interessados 

nas atividades propostas buscando participar ativamente e desenvolver a oralidade, em 
primeira instância, apenas durante as oficinas. As professoras colaboradoras mostraram-se 
satisfeitas ao notar que seus alunos, antes introvertidos, tornaram-se, a partir dessa experi-
ência, participativos e que também passaram a expressar-se na língua alvo.

Vale lembrar que, ao fazer uso de equipamentos diferentes dos utilizados comumente, 
levávamos novidade à sala de aula. Por exemplo: o uso de datashow, a representação em 
um palco de teatro, a modificação espacial da sala de aula, o cinema, propriamente dito, 
além das atividades diferenciadas.

Os alunos do último ano do curso de espanhol (terceiro ano) tinham, obviamente, uma 
maior desenvoltura pelo fato de já terem tido um contato com a língua por um tempo 
maior, dois anos. Contudo havia a necessidade de estratégias para que o uso oral da língua  
se desse de forma mais fluida. 

Com os alunos do segundo ano do curso de espanhol tivemos um empecilho a mais. Além 
de possuírem um menor contato com a língua se comparados com o grupo anteriormente 
citado, os alunos se recusavam a dialogar entre si no primeiro momento das oficinas, o que 
nos levou a fazer uso de estratégias que buscassem dinamizar e promover maior interação.

É importante salientar que devido a essa diferença de grau de conhecimento entre as 
duas turmas, utilizamos os mesmos filmes, mas com abordagens diferenciadas na intera-
ção face a face para suprir a dificuldades de cada grupo.

Com o decorrer das oficinas, os alunos foram se acostumando com as estagiárias, com 
a câmera fotográfica e filmadora, além de se sentirem mais à vontade com o uso oral da 
língua, que antes era tão apavorante para eles e motivo de gozação entre si.
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No último encontro, foi proposta a união das duas turmas no salão de Atos da FCL/
Assis UNESP, tendo como atividade de encerramento uma representação em um espaço 
teatral. Porém, os alunos, por escolha própria, optaram por não integrar as turmas, pre-
ferindo duas apresentações separadas – uma desenvolvida pelos alunos do terceiro ano e 
outra pelos alunos do segundo. 

Para finalizar o projeto, preparamos uma apresentação em slides com os vídeos grava-
dos e as fotos tiradas durante o transcorrer do mesmo. Essa revisitação vicária possibilitou 
que os alunos pudessem se reconhecer e visualizar, desde a primeira oficina até a última, 
seus avanços lingüísticos e comunicativos. A experiência foi muito significativa também 
para os monitores do Núcleo de Ensino, responsáveis pela execução da mesma, pois repre-
sentou um enriquecimento de sua experiência profissional na elaboração de materiais di-
dáticos e atividades voltadas para a interação e a aquisição da língua de forma mais natural.
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Anexo 1: Atividades com o Labirinto do Fauno
 (material distribuído aos alunos)

Dirección y guión: Guillermo del Toro.

Países: España y México.

Año: 2006.

Duración: 112 min.

Género: Drama, fantástico.

Interpretación: Sergi López (Vidal), Maribel Verdú (Mercedes), Ivana Baquero 
(Ofelia), Álex Angulo (doctor), Ariadna Gil (Carmen), Doug Jones (fauno), César Bea 
(Serrano), Manuel Solo (Garcés), Roger Casamajor (Pedro). 
Producción: Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Álvaro Augustín, Bertha Navarro y 
Frida Torresblanco. 

Sinopsis

l El laberinto del fauno nos sitúa en el año 1944, quinto año de paz, y cuenta el apasio-
nante viaje de Ofelia (Ivana Baquero), una niña de 13 años que junto a su madre Carmen 
(Ariadna Gil), convaleciente a causa de un avanzado estado de gestación, se traslada hasta 
un pequeño pueblo en el que se encuentra destacado Vidal (Sergi López), un cruel capi-
tán del ejército franquista, nuevo marido de Carmen y por el que Ofelia no siente ningún 
afecto. La misión de Vidal es acabar con los últimos vestigios de la resistencia republicana, 
escondida en los montes de la zona. También ahí se haya el molino donde Vidal tiene su 
centro de operaciones; en él les aguardan Mercedes (Maribel Verdú), una joven que se 
encuentra a cargo de los demás miembros del servicio, y el doctor (Álex Angulo), que se 
hará cargo del delicado estado de salud de Carmen. Una noche Ofelia descubre las ruinas 
de un laberinto donde se encuentra con un fauno (Doug Jones), una extraña criatura que 
le hace una increíble revelación.
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Ofelia es una niña que vive con su madre y su padrastro, un capitán muy severo, 
en una casa de campo, lejos de la ciudad. Percibimos que él tiene un relaciona-

miento muy frio con su esposa y Ofelia ¿Qué encuentras sobre el tema de la familia en esta 
película?  ¿Conoces casos semejantes a ése?

Un poco de historia ...

Guerra Civil Española

¿ Cuál fue la escena que más te llamo la atención sobre la guerra? Descríbela.

En la película, Ofelia sueña con un mundo distinto del que vive. Aún mismo 
cuando está con su madre en la casa, ella vive otra realidad, un mundo de fan-

tasías, alejándose de la triste realidad de su casa con su padrasto. Y tú, ¿qué 
opinas sobre el mundo de la realidad y del los sueños? ¿Hay personas que 
confunden las dos cosas, mezclando uno con otro?
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Anexo 2: Atividades com Tiempos de Azúcar
(roteiro elaborado para o professor de Espanhol 

como língua estrangeira)

Director Juan Luis Iborra

Guión : Susana Prieto & Juan Luis Iborra

País: España

Año: 2000

Duración 116 minutos

Género Drama

Reparto:Elisa Matilla, Maria Adanez, Nuria Prims, Roberto Álvarez, Charo   

               Lopez, Jesús Cabrero, Cora Tiedra, Carlos Fuentes, Verónica Forqué 

Sinopsis

Dos grandes pasiones han marcado la vida de Miguel desde niño: la dedicación a su 
profesión y el profundo amor por Ángela. Cuando sólo tenía 7 años empezó a ayudar a su 
madre con el negocio familiar -la pastelería- convirtiendo el oficio en algo más que hacer 
pasteles. Siempre puso mimo y cuidado en su trabajo y con el paso del tiempo consiguió 
hacer del pequeño obrador un negocio próspero y rentable. En el amor por Ángela, tuvo 
menos éxito. Él nunca se atrevió a confesarle sus sentimientos por temor a cortar sus 
sueños de libertad, su deseo de triunfo y su necesidad de trasladarse a una gran ciudad 
llena de maravillosas posibilidades. Miguel calló por  amor y ella hizo su vida al lado de 
otro hombre.
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Una clase comunicativa...

I) Así que empieza la película se hace una pausa en una determinada parte (por ejem-
plo, se puede hacer una parada después que Isabel, la mamá de Miguel, le cuenta la historia 
de la tarta de almendras).

Se pregunta a los alumnos de qué se trata la escena. Es una 
ejercicio para si el alumno se fija en la historia de la película, 
esforzándose para explicar de qué se trata el trozo seleccionado.

Observación: este ejercicio no debe ser hecho de forma exa-
gerada para que la película no quede cortada y pierda el interés.

II) Después de la película se forman parejas (por sorteo, para que los alumnos más co-
municativos se queden con otros que tienen más dificultades en expresarse). 

La idea es que sea una pareja de un alumno y una alumna 
para que hagan un diálogo de los personajes principales, Mi-
guel y Ángela. 

Éste es un diálogo de una escena específica cuando Ángela 
le pide a Miguel que le diga para que no se case. Los alumnos 
deben hacer una continuación cambiando el final de la historia.

III) Al final, todos los diálogos son presentados e interpretados por los alumnos. 
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Anexo 3: Atividades com Tango
Dirección: Carlos Saura

Guión: Carlos Saura

País: Argentina

Año: 1998

Tiempo: 115 min.

Elenco: Miguel Angel Sola, Cecília Narova, Mia Maestro, Carlos Rivarola, Juan Car-
los Copes, Sandra Ballesteros, Enrique Pinti, Julio Bocca, Juan Luis Gallardo.

Sinopsis

Mario Suárez, un director talentoso fue abandonado por su esposa, Laura. Para superar 
su dolor, se dedica en la producción de una película sobre Tango. Cierta noche, durante 
la selección del elenco, Mario conoce a Elena Flores, una joven muy hermosa y excelente 
danzarina, amante del principal inversor de la película, Ángelo Larroca.

Imágenes de su propia vida y memoria, tanto 
personales como colectivas, se encuentran en la 
película de Mario, que se sostiene a través de pre-
sentaciones de danzas intensas: amor correspon-
dido y no-correspondido, una escenificación emo-
cionante y triste sobre la represión militar y la gran 
ola de inmigrantes europeos en la virada del siglo.

En el transcurso del ensayo, Mario y Elena se 
enamoran teniendo un apasionado caso de amor. 
Pero Ángelo no es ciego, y es un hombre peligroso. 

Dirigido por Carlos Saura, realizado de las obras como “Cría Cuervos” y “Mama hace Cien 
Años”, “Tango”  es considerado una das las más brillantes películas del director español.

Indicado para Oscar de Mejor Película Extranjera, “Tango” fue fotografiado por el 
maestro de iluminación Vittorio Storaro y tiene una trilla sonora de Lalo Schinfrin, uno 
de los autores más consagrados.
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Antes de empezar la actividad de esta película, se debe discutir sobre la película con 
los alumnos y levantar opiniones para saber si les gustará. Además de eso, es importante 
subrayar algunos datos importantes como el país de origen del baile, los hechos políticos 
que marcaron la historia de Argentina, los cantores famosos de tango y otros detalles que 
pudieron fijarse (detalles del escenario, los actores, el baile, la historia, la iluminación, etc.).

Festival de Tango 
en Brasil

Toda la originalidad y sensualidad del tango argentino ahora en Brasil....

I Festival de Tango

¡ Sensacional Noche Milonga !

Los mayores y mejores bailarines del arte del Tango en un festival imperdible. 

A partir de este tema, reunir los alumnos en grupos para que hagan un reportaje de 
televisión sobre el gran evento en Brasil. 

A los alumnos son dados entrevistas, noticias y contextos históricos sobre el tango para 
basaren el reportaje. Además de ser una actividad dinámica, oral, los alumnos adentran en 
la historia del tango y así conocen más de la cultura.

Lo interesante es que todos, de alguna forma, hagan parte de la presentación. Hay que 
tener un reportero, un entrevistado, dos bailarines al fondo demostrando el bailado tan-
guero, y por supuesto, no puede faltar la persona con la cámara, la multitud alrededor (que 
siempre hay cuando tenemos un reportaje al aire libre) y todo que la imaginación de los 
alumnos puedan producir. 

Al final, los alumnos presentan su reportaje a los demás alumnos.
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Anexo 4: Atividades com El Orfanato
Dirección: Guillermo del Toro

Guión: Sérgio G. Sanchez

País: España

Año: 2007

Tiempo: 100 min.

Elenco: Belén Rueda,Fernando Cayo, Roger Príncep, Geraldine Chaplin.

Sinopsis

Laura es una mujer que vuelve con su familia al orfanato donde vivió cuando era chica 
con la intención de abrir una casa de niños excepcionales. El nuevo vecindario despierta la 
imaginación de su hijo Simón, que cada vez más se deja llevar por los juegos  y fantasías. 
Laura se queda preocupada con estos juegos hasta que llega a pensar que algo existe en su 
casa y que amenaza su familia. Varios acontecimientos raros van ocurriendo y harán que 
ella dude de su propia sanidad.

***

Por ser la última película del proyecto, la intención era la de que los alumnos demos-
traran lo que aprendieron a lo largo de los talleres. Se propuso un juego dinámico con 
preguntas sobre todas las películas, incluso la última, “El Orfanato”.

Juego: Pasa o Repasa

Antes de empezar, se debe organizar la sala de la siguiente manera y con las siguien-
tes reglas

•	 02 equipos

•	 10 segundos para cada respuesta

•	 Preguntas objetivas con respuestas objetivas ( sin alternativas)

•	 Se hace la pregunta a un miembro del equipo (la intención es que todos participen). 
Si él no consigue responderla,  la pasa al otro equipo, representado por uno de ellos. 
Si el otro tampoco consigue hacerlo, él la repasa al otro que no supo responderla 
antes. Si nadie consigue responder, la pregunta pasa a todo el equipo. Quien consiga 
contestarla, gana puntos.
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Estratégias de Compreensão Leitora: Aplicações 

em Sala de Aula – com Foco na Visualização

SOUZA, Renata Junqueira de

CORNETO, Nathalia

MONTEIRO, Suelen Santos

CELLIJ – Centro de Estudos em Leitura e Literatura 

Infantil e Juvenil “Maria Betty Coelho Silva”

Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP – 

Campus de Presidente Prudente

Núcleo de Ensino de Presidente Prudente

                                                                                                                       

Resumo: O presente artigo está fundamentado em teorias norte-americanas 
de “Estratégias de Compreensão de Leitura”, que são usadas para 
aumentar o interesse dos leitores, haja vista que o foco das estraté-
gias de leitura é proporcionar espaços de elaboração e compreensão 
sobre o que foi lido. Dentre os tipos de estratégias, encontram-se: 
conexões; visualização; inferência; conhecimento prévio; sumarização e 
síntese. Portanto, este artigo vem retratar uma pesquisa intitulada 
“Interpretação de texto pelo professor, interpretação de texto pelo 
aluno: processos de formação continuada”, que teve como objetivo 
estudar a importância das estratégias de compreensão para a for-
mação de leitores proficientes. Assim, as atividades desenvolvidas 
foram: um curso de capacitação relacionado às estratégias de leitu-
ra para dez professores da rede pública de Presidente Prudente/SP 
realizado no Centro de Estudos de Leitura e Literatura Infantil 
e Juvenil (CELLIJ) e aplicação de tais estratégias em uma escola 
pública municipal, especificamente uma Quarta Série do Ciclo I. 
Como resultado, foi possível constatar que as estratégias de leitura 
podem contribuir para o processo de compreensão e interpretação 
da leitura do aluno de forma efetiva.                                                                                                                                        

Palavras-chave: Estratégias de Leitura; Formação do Leitor; Compreensão Leito-
ra; Literatura Infantil.
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Introdução
Este trabalho diz respeito à descrição das atividades e resultados obtidos pelo projeto 

“Interpretação de texto pelo professor, interpretação de texto pelo aluno: processos de 
formação continuada”, com ações realizadas na Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
UNESP e na escola EMEF Maria do Socorro Brito de Almeida, durante o ano letivo 
de 2009.

No primeiro semestre, as atividades foram realizadas no Centro de Estudos de Leitura 
e Literatura Infantil e Juvenil (CELLIJ), localizado na FCT/UNESP. Essas se concentra-
ram em um curso de capacitação para professores da rede pública de ensino de Presidente 
Prudente/SP, oferecido pela coordenadora do projeto, com aulas ministradas por profes-
sores da Universidade Estadual Paulista (UNESP) dos campi de Presidente Prudente 
e Marília. Em Presidente Prudente, o curso foi realizado com dez professores da rede, 
sendo oito do Ensino Fundamental - Ciclo I e dois do Ciclo II; com duração de apro-
ximadamente quatro meses. O objetivo principal do curso foi apresentar aos professores 
estratégias de compreensão de leitura (que serão esmiuçadas nos próximos tópicos) para 
que fossem aplicadas com seus alunos, tentando auxiliar na compreensão de textos, assim 
contribuindo para a formação de leitores proficientes.

Deste modo, as alunas bolsistas tinham como responsabilidade o acompanhamento 
desses professores, realizando atividades de filmagem das aulas e transcrição dessas, para 
posteriormente realizar a análise dos dados. Tal procedimento de filmagem foi realizado 
como forma de apoio aos professores na aplicação das estratégias, como também de auxílio 
à dificuldades que pudessem surgir ao longo do trabalho.

Sendo assim, o primeiro semestre de 2009 foi destinado a participar e auxiliar no cur-
so de capacitação, como forma de aprofundamento do estudo referente às estratégias de 
compreensão, proporcionando um aprofundamento do conteúdo, com o intuito de aplicá-
-lo no segundo semestre. 

Já no segundo semestre, após a apropriação da teoria e observação da prática dos pro-
fessores participantes do curso, o projeto constituiu-se em aplicar as estratégias de leitura 
na escola citada anteriormente, situada no bairro CECAP de Presidente Prudente/SP. 
A sala escolhida foi uma 4ª série do Ensino Fundamental do período matutino, pois a 
professora responsável pela turma apresentou grande interesse pelo projeto. A classe era 
composta por aproximadamente trinta alunos de faixa etária entre nove e onze anos. 

A turma, num aspecto geral, era muito agitada, porém muito participativa, pois em to-
dos os encontros sempre mostraram interesse e disposição para realizar as atividades. Em 
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relação à professora da sala, também demonstrou muita satisfação pelas atividades e pela 
metodologia aplicada, solicitando material para que pudesse prosseguir com o trabalho.

Considerando as atividades desenvolvidas, cabe ressaltar que foram planejadas pelas 
alunas bolsistas, juntamente com a coordenadora do projeto, e aplicadas duas vezes por se-
mana (por um período de três meses), sendo duas horas por aplicação, proporcionando aos 
alunos a ampliação de suas vivências em relação às atividades de interpretação de textos.

Esta teoria foi selecionada, pois o ensino das estratégias de leitura torna os alunos lei-
tores estratégicos, ou seja, que criam estratégias para compreender o texto antes, durante e 
depois da leitura. (OWOCKI, 2003).

Utilizamos ainda a metacognição que, de acordo com Smith (1989) está relacionada 
ao pensamento. Literalmente é a “cognição sobre a cognição”, ou seja, são os pensamentos 
acerca do nosso próprio pensamento; por exemplo, quando refletimos sobre se sabemos 
algo, se estamos aprendendo ou se cometemos um erro; o que se enquadra com a proposta 
das estratégias de compreensão de leitura.

Deste modo, os próximos tópicos deste artigo são destinados a apresentar um pequeno 
aporte teórico que serviu de sustentação para o trabalho, e em seguida descrever deta-
lhadamente algumas das atividades que foram realizadas com os alunos, bem como os 
resultados alcançados.

Fundamentação Teórica
Vive-se uma era informatizada, onde os livros acabam por ceder espaço às tecnologias. 

É papel da escola formar o leitor, no entanto, percebemos que essa função já não vem 
sendo totalmente cumprida nos últimos anos e sabemos que a leitura é necessária e fun-
damental em todos os aspectos sociais. As crianças até sabem ler e escrever, porém não são 
capazes de compreender o que estão lendo.

Assim, as estratégias de leitura vêm para colaborar com o enriquecimento da bagagem 
leitora e ampliar a capacidade compreensiva dos alunos.

De acordo com Smith (1989), o conhecimento é organizado na mente humana como 
um grande arco cultural onde se encontram as estratégias de leitura, e, certamente, as es-
tratégias da literatura infantil que devem ensinadas às crianças também. 

O cérebro humano não somente guarda a memória, mas também relaciona as informa-
ções. Para Smith (1989),
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O cérebro não é um álbum de lembranças cheio de fotografias e gravações 

de segmentos do passado. No mínimo, teríamos que dizer que o cérebro 

contem memórias com um significado: nossas memórias estão relaciona-

das a tudo o mais que conhecemos. A estrutura cognitiva é muito mais 

como um sumário de nossas experiências passadas (..) o sistema de co-

nhecimento, em nossas cabeças, é organizado em um modelo de trabalho 

intrincado e internamente consistente do mundo, construído através de 

nossas interações com o mundo e integrado em um todo coerente. Sabe-

mos bem mais do que jamais nos ensinaram. (p. 22)

Esse tipo de literatura, por meio de estratégias, provoca vínculos entre o que está na 
mente do leitor, como a experiência vivenciada em algum momento, com o que o escritor 
colocou no texto. Essa estratégia de leitura, visualização, articulada a esse tipo de experiên-
cia, faz parte das referências que o leitor encontra em seu universo cultural, isto é, em seus 
conhecimentos organizados na mente.

Quando as crianças que já sabem ler, ouvem histórias, aperfeiçoam sua capacidade 
imaginativa, já que ouvi-las pode estimular o pensar, o desenhar, o escrever, o criar, o re-
criar. No mundo atual tão cheio de tecnologias, onde as informações estão tão prontas, a 
criança que não tiver a oportunidade de exercitar seu imaginário, poderá no futuro, ser um 
indivíduo sem criticidade e sem sensibilidade.

É aí que atuam as estratégias de leitura, em particular a visualização, pois permitem 
que a criança crie e recrie cenários imaginários, fazendo fluir todo seu arsenal imaginativo 
e incentivando a criatividade. Sua mente trabalha em processo ativo, criando hipóteses, 
confirmando-as ou não e construindo significado para a narrativa, afinal, a imaginação é 
inseparável do pensamento realista. 

Visualizar nada mais é que criar imagens mentais para melhor compreensão do texto. 
Passar para o papel ou verbalizar essas imagens mentais criadas é o que diferencia as estra-
tégias de leitura norte-americanas e enriquece a bagagem imaginativa e criativa do leitor. 
Essas imagens mentais são totalmente pessoais, pois derivam do conhecimento prévio que 
o leitor/ouvinte possui sobre determinado assunto. Criando imagens mentais, conseguem 
pensar e entender melhor a informação.

Praticamos a visualização em todos os momentos da leitura (antes, durante e depois), 
transformando palavras em sons, cheiros, sentimentos, transportando ideias internas e exter-
nas, lembrando e fazendo conexões e remetendo a todo o tempo as estruturas imaginativas.
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É importante que as crianças ativem todos os seus sentidos e emoções enquanto leem. 
Os melhores livros para ativar a visualização são os que possuem uma linguagem descriti-
va, os com muitas figuras e que falam sobre coisas do cotidiano.

Para que os alunos consigam entender o processo estratégico, o professor deve agir 
como mediador, monitorando toda a prática, sempre. Conforme os alunos praticam a 
visualização, o professor observa, apoiando quando necessário. Durante as observações o 
professor pode exemplificar, explicar novamente e dar uma atenção individual aos alunos.

As estratégias de compreensão ajudam a formar leitores autônomos, capazes de enfren-
tar de forma inteligente textos diversos, que são capazes de aprender a partir dos textos.

Segundo Aguiar (2003), a leitura aumenta as possibilidades de compreensão do real e 
o exercício da cidadania de cada pessoa. Ler não se dá somente no interior do sujeito, mas 
também pelas determinações externas, a partir dos conhecimentos prévios adquiridos e no 
confronto destes com a proposta feita pelo autor. O ato de ler, com isso, é compreendido 
em seu sentido de produção de significados e, por essa razão, abrange as possibilidades de 
utilização de diversas linguagens.

De acordo com Faria (2006), a criança percebe que a leitura é muito mais que o sim-
ples decifrar do código linguístico, ou seja, que é a compreensão de todo o corpo escrito 
contido na obra.

Trata-se da tarefa de estimular o leitor a entender os códigos de imagem 

e a compreender elementos do encadeamento narrativo. É um exercício 

que se dá no plano da percepção cognitiva, mas que não significa ler pelo 

aluno ou fixar determinado tipo de leitura: apenas auxiliá-lo a perceber 

os elementos mais aparentes da narrativa, para que ele venha a ler com 

autonomia não um determinado livro, mas diversos livros. (p. 129).

Quando os leitores visualizam, estão realmente elaborando significado ao criar imagens 
mentais, justamente porque criamos cenários e figuras em nossas mentes enquanto lemos, 
fazendo com que nosso nível de interesse aumente. Por isso Harvey e Goudvis (2008) 
sugerem que as imagens que os leitores criam por meio da visualização são profundamen-
te pessoais e fazem com que a experiência da leitura se torne mais prazerosa e permita a 
prática literária.

Não basta oferecer os livros ou apenas ler as histórias no começo ou no final das au-
las, são necessárias discussões sobre o assunto de que trata o livro e reflexões para que os 
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alunos tenham condições de fazer inferências, antecipações e estabelecer, assim, conexões 
entre seu conhecimento prévio e as informações novas.

Essas discussões não devem ser feitas somente ao término das histórias, mas antes e 
durante, para que a criança vá imaginando e inventando, criando suas próprias conclusões, 
resolvendo os conflitos, visualizando, pensando em soluções para as questões formuladas 
durante a leitura.

Para clarificar a aplicação desta nova teoria, podemos citar Canadá e Estados Unidos, 
onde se propõe, nos documentos oficiais, um Programa de leitura fundamentado na lite-
ratura (Literature based reading program). Este programa tem o propósito de auxiliar a 
compreensão e formar leitores realmente críticos e que entendam o que estão lendo, para 
que possam se expressar da melhor maneira possível, em qualquer segmento, principal-
mente leitura e escrita. Sabe-se que a implantação deste programa na América do Norte 
tem dado certo, alcançado resultados positivos, o que faz crer, que com adaptações, pode-
-se aplicar essa metodologia também aqui no Brasil.

Trabalho Prático

Aprofundando a estratégia

Para explanação do trabalho prático realizado, utilizamos apenas uma estratégia – a 
visualização – pois consideramos ser a mais significativa entre todas as que aplicamos com 
os alunos. 

Dentro do contexto das estratégias de leitura, visualizar é uma estratégia muito mais 
presente do que se pode perceber, pois durante o dia-a-dia usamos desenhos, gravuras, 
diagramas ou até mesmo ao pedir informação sobre algum endereço, criamos imagens 
mentais para orientar sobre o caminho.

Quando o professor ensina aos alunos a construírem suas próprias imagens mentais 
quando leem obras ficcionais ou não, ele está os ajudando a parar, pensar e entender a 
informação. Segundo Owocki (2003), os componentes da visualização são:

•	 Eu visualizo para me ajudar a fazer previsões e inferências;

•	 Eu visualizo para me ajudar a esclarecer algum aspecto do texto;

•	 Eu visualizo os personagens, as pessoas ou criaturas;

•	 Eu visualizo os eventos; 
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•	 Eu visualizo o espaço ou lugar;

•	 Eu visualizo usando meus sentidos (olfato, audição, paladar, ou sentimentos);

•	 Eu visualizo usando minha reação física (calor, frio, com sede, estomago doendo, etc.);

•	 Eu visualizo usando uma reação emocional (alegria, tristeza, animado, solitário, etc.);

•	 Eu visualizo usando ilustrações ou características do texto;

•	 Eu visualizo para me ajudar a lembrar;

Ainda segundo a autora, alguns pontos extremamente importantes sobre a visualiza-
ção são:

a. Bons leitores formam imagens mentais quando usam experiências anteriores para 
formar imagens, como também se baseiam em suportes do texto como ilustrações 
para ajudá-los a imaginar o texto;

b. As figuras presentes na mente do leitor os conecta com o texto;

c. Leitores que visualizam enquanto realizam a leitura possuem melhores recordações 
e melhores performances em testes padronizados, pelas imagens que criam;

d. Os estudantes que visualizam passagens dos textos conseguem determinar se a in-
formação não é completa e, por essa razão, são capazes de esclarecer, mesmo se as 
ajudas visuais não estão à disposição.

e. Os leitores que lêem sem visualizar estão realizando uma leitura superficial, perden-
do assim, a experiência de estar completamente mergulhado na leitura e no univer-
so criado pelo livro, como também o engajamento cognitivo que vem da utilização 
de todas as fontes da mente para entender inteiramente o que lêem.

Portanto, para o trabalho prático, utilizamos a estrutura modular que a teoria das estra-
tégias de leitura nos propõe, segundo os seguintes passos:

1º passo: Mini-aula – cinco a dez minutos

O professor deve explicar a estratégia, realizando a ato de “moldar” os alunos, ou seja, 
ensiná-los a utilizar a estratégia, realizando o “pensar em voz alta” quando estão lendo, 
para mostrar aos alunos efetivamente o uso da estratégia.

2º passo: Prática Guiada, Prática Colaborativa e Prática Independente – trinta e cinco 
a cinquenta minutos.

A Prática guiada ocorre quando o professor guia uma conversa com toda a sala, forçan-
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do os alunos a pensaram sobre a estratégia. Nessa próxima etapa todos praticam a estraté-
gia juntos em um contexto de leitura partilhada.

A Prática Colaborativa consiste em os alunos partilharem seus pensamentos por meio 
de leituras em pares ou em grupo. O papel do professor nesse momento é avaliar as neces-
sidades dos alunos em relação à compreensão da estratégia

Por fim, a Prática Independente ocorre da seguinte forma: após trabalhar com o profes-
sor e com demais alunos, as crianças tentam praticar a estratégia sozinhas.

3° passo: Avaliação – cinco a dez minutos.

Neste momento, o professor deve realizar o julgamento da oficina, como foi a recepção 
dos alunos, como foi utilizada a proposta, as expectativas atendidas e de que forma será 
dada continuidade a prática; bem como a retomada do processo de leitura, das estratégias 
e da compreensão. 

Abaixo, o esquema básico de como deve ser aplicada uma estratégia de leitura:
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Obras selecionadas

Selecionamos dois textos que consideramos apropriados para a faixa etária trabalhada 
e para a proposta de atividade. Assim, de forma sucinta, apresentamos os textos e o que 
trata cada um deles:

•	 Texto I (ANEXO I) – Pinguim Imperador – extraído da revista Recreio – O texto 
trata da vida dos pinguins, desde sua rotina até como se reproduzem, descrevendo 
situações como: alimentação, porque recebem este nome de “Pinguim Imperador”, 
a vida de filhote, e como vivem de acordo com as estações do ano. 

•	 Texto II (ANEXO II) – O Menino Maluquinho – de Ziraldo - O texto muito co-
nhecido pelas crianças descreve as características do menino, quais são seus gostos, 
suas brincadeiras e suas comidas favoritas, bem como seu dia-a-dia na escola, com 
seus amigos e com sua família; além de relatar as travessuras feitas pelo garoto. 

Como o trabalho foi feito

Seguindo a estrutura modular apresentada acima, a aplicação da estratégia Visualização 
na escola citada anteriormente ocorreu da seguinte forma:

1º passo: Mini-aula – explicamos aos alunos qual a importância da estratégia Visua-
lização e como ela está presente em nosso cotidiano, além de discutir sua definição. Para 
o ato de “moldar”, mostramos aos alunos como utilizar esta estratégia por meio dos seus 
componentes, realizando a leitura do Texto I citado anteriormente.

2º passo: Prática – Prática Guiada – Selecionamos o Texto II, também citado ante-
riormente.

Para a realização da Prática Guiada discutimos sobre o texto e os componentes da vi-
sualização sentidos durante a leitura. Já em relação à Prática Colaborativa, fazendo uso do 
mesmo texto, pedimos para que os alunos (em duplas) o discutissem.

Por último, distribuímos aos alunos uma folha contendo uma tabela intitulada “Tabela de 
Ativação” (ANEXO III) contendo os cinco sentidos (visão, audição, olfato, tato e paladar) 
para o estudo da Prática Independente. Neste momento relemos o texto e durante a leitura, 
os alunos iam preenchendo a tabela descrevendo os sentidos que estavam sendo ativados.

Complementando as atividades de prática, contamos a história do Menino Maluqui-
nho (Texto II) e pedimos para que os alunos fossem desenhando as imagens mentais vi-
sualizadas no decorrer da leitura. Por fim, construímos um painel com todos os desenhos. 
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3º passo: Avaliação – Para o encerramento das atividades, realizamos a avaliação, pe-
dindo para que os alunos explanassem suas atividades para os demais, como também reto-
mando o conteúdo e discutindo sobre o que tinham compreendido em relação à estratégia.

Análise das atividades

Para uma melhor explanação dos resultados apresentamos tabelas e gráficos com os 
índices positivos e negativos da sala, isso para que os resultados quantitativos fossem mais 
bem apresentados (com exceção do painel construído com os alunos a partir da história 
do Menino Maluquinho, pois devido a uma “Exposição Pedagógica” realizada na escola, o 
material ainda encontra-se na Unidade Escolar).

A tabela e o gráfico a seguir têm como objetivo apresentar quantos alunos realizaram a 
atividade de forma completa, incompleta e aqueles que não a fizeram:

Tabela 1 – Atividade de Visualização I

AVALIAÇÃO Nº DE ALUNOS
Atividade Completa 05

Atividade Incompleta 12
Não fez a atividade 02

TOTAL 19
Fonte: o autor

Gráfico 1 – Atividade de Visualização I

Fonte: o autor
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Podemos notar que a maioria dos alunos realizou a atividade de forma incompleta, so-
mando um total de aproximadamente 63%. Em relação aos que desenvolveram de forma 
completa, encontra-se 26% do total de crianças. E 10% da sala não realizou a atividade.

Entre os alunos que realizaram a atividade de forma incompleta, os itens menos res-
pondidos foram “Eu posso saborear” e “Eu cheiro”; e a maioria respondida foram os itens 
“Eu vejo” e “Eu escuto”. Isso porque os próprios alunos disseram que é difícil saborear 
sensações de gelo, já que nunca estiveram neste cenário.

A tabela e o gráfico abaixo visam apresentar entre todas as atividades, os objetivos que 
foram alcançados, os que não foram alcançados e os que foram parcialmente superados.

 Tabela 2 – Atividade de Visualização II

AVALIAÇÃO Nº DE ALUNOS
Objetivo Alcançado 11

Objetivo Alcançado Parcialmente 5
Objetivo Não Alcançado 3

TOTAL 19
Fonte: o autor

Gráfico 2 – Atividade de Visualização II

Fonte: o autor

É importante ressaltar que entre as atividades consideradas como “Objetivo Alcança-
do” também estão inseridas atividades que foram respondidas incompletas, no entanto, 
dentre esses itens respondido esses foram respondidos corretamente.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

1558
C

ap
.10 • A

rtes, Ling
uag

em
, Leitura e Pro

d
ução

 d
e Texto

s

Podemos perceber que aproximadamente 57% dos alunos alcançaram o objetivo da 
atividade, respondendo os itens coerentemente; 26% da sala desenvolveu a atividade de 
forma parcial e apenas 15% da sala (incluindo duas atividades entregues em branco) não 
alcançou o objetivo da atividade.

Conclusão
Ao rever as gravações nota-se que o entendimento das crianças foi bastante satisfatório, 

pois as atividades despertaram interesse nos alunos, sendo que a maioria da sala se sentiu 
segura e à vontade para realizar os trabalhos propostos, como também para falar e expres-
sar suas opiniões e dúvidas.

Podemos perceber também que as crianças usaram sua imaginação e como proposto 
pela estratégia, utilizaram suas imagens mentais para realizar as atividades da melhor for-
ma possível. 

Com base na teoria e nas observações práticas, é nítido que as estratégias de leitura 
realmente funcionam. Com esse breve comentário sobre a recepção dos alunos no tocante 
à prática de visualização, fica-nos claro que o uso conjunto de todas as estratégias pode 
alcançar ótimos resultados e é esse o objetivo. O aprofundamento do estudo da teoria e as 
aplicações são fundamentais e contínuos. 

Deve-se ensinar os alunos a pensar, além de falar e escrever sobre o que estão pensando, 
sendo este um processo de aprendizagem individual e consciente. O professor atua como 
mediador do processo e auxiliador dos alunos. A consciência deve estar em todas as partes 
do processo, podendo alcançar assim, o resultado desejado.

Elaborar atividades em que sejam ativadas essas estratégias de compreensão represen-
tará a possibilidade de proporcionar meios de amadurecimento e autonomia para o leitor 
em formação - o que deve ser prioridade da prática pedagógica.
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Anexos

ANEXO I – TEXTO DO PINGUIM

Pingüim imperador
Esses pingüins ganharam esse nome porque são grandes e parecem vestidos para 

uma festa. Eles vivem na Antártida sobre áreas de mar congelado e só se alimentam de 
presas vivas que capturam no mar. No outono marcham em grupo, por longos cami-
nhos, em busca de lugares seguros onde o gelo é mais firme para namorar e dar a luz. O 
curioso é que cada turma procura o lugar onde nasceu para procriar. Na viagem emitem 
sons para se comunicar. Quando param os machos se exibem e cantam para atrair as 
fêmeas... e aí elas escolhem o companheiro e o casal faz movimentos engraçados como 
se estivessem dançando. Cada animal tem uma voz e é pelo som que os namorados se 
identificam no meio da turma... Depois do namoro a fêmea bota um ovo que o macho 
guarda entre seus pés e sua barriga até que o filhote nasça... É ele também quem cuida 
do bebê enquanto a mãe faz outra caminhada para chegar ao mar e buscar comida para 
a família...  Os jovens pingüins reconhecem os pais pelos sons e se lembram do canto 
da mãe mesmo quando ela demora para voltar com o lanche!

ANEXO II – O MENINO MALUQUINHO – Ziraldo (capa do livro)
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ANEXO III – Tabela de ativação

VISUALIZAÇÃO
EU VEJO EU ESCUTO EU POSSO 

SENTIR
EU CHEIRO EU POSSO 

SABOREAR
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Estratégias de Leitura no Cotidiano Escolar: 

Ler Para Compreender

Cyntia Graziella Guizelim Simões Girotto, Aline Pereira Minoti, 

Amanda Pimentel da Silva, Dominique Fekete, Evinária Brandão Xavier, 

Lizbeth Oliveira de Andrade, Priscila Rodrigues Sonsim. – 

FFC – Unesp- Marilia (Departamento de Didática).

Resumo: A pesquisa, ora em foco, tem por objetivo aprofundar o conhe-
cimento das estratégias de leitura, a fim de garantir maior enga-
jamento por parte das crianças nas atividades literárias, visando 
à formação de um leitor independente e reflexivo. Trata-se das 
atividades do projeto do Núcleo de Ensino “Atividades de leitu-
ra literária: mediações para o aprendizado da leitura e da escrita” 
(FUNDUNESP/ NE), em interface com um outro projeto voltado 
a questões afins. Como resultados provisórios, em relação à leitura, 
afirmamos que o professor tem um papel importantíssimo para que 
o aluno se aproprie da leitura e goste de ler. Por essa razão ele deve 
mediar sempre as ações dos alunos, e, para ajudar na compreensão 
de um texto, é possível efetuar uma proposta de leitura diferenciada 
com as crianças, a partir da utilização do ensino das estratégias de 
leitura, resultando, assim, em um ato muito mais significativo em 
seu aprendizado e desenvolvimento.

Palavras-chave: leitura, estratégias de leitura, ensino e aprendizagem da leitura

Este texto é resultante das atividades do projeto do Núcleo de Ensino “Atividades de 
leitura literária: mediações para o aprendizado da leitura e da escrita” (FUNDUNESP), 
em interface com o projeto “Literatura na escola: espaços e contextos - a realidade brasilei-
ra e portuguesa” (FAPESP e CNPq), O trabalho dessas duas inserções investigativas, com 
objetivos afins, buscam estudar a contribuição das estratégias de leitura no cotidiano esco-
lar, a fim de garantir maior engajamento por parte de professores e alunos nas atividades 
literárias, visando à formação de leitores independentes e reflexivos. Focaremos aqui, fa-
zendo um recorte dos resultados parciais desse projeto do NE, em desenvolvimento, parte 
de nossas ações com os professores, por meio de um grupo de estudo, constitutivo das ati-
vidades da pesquisa, trazendo situações de ensino observadas em uma sala de aula. Muito 
embora o foco tenha sido a literatura, trazemos não só diferentes episódios desse ensino, 
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como também daqueles que retratam a transposição didática realizada por uma professora 
para outras áreas do conhecimento, o que demonstra parte do efeito “multiplicador”do 
projeto, contribuindo ainda mais para formação do leitor mirim.

Para justificar a importância das atividades desse projeto do Núcleo de Ensino, em 
destaque neste artigo, faz-se necessária, num primeiro momento, a seguinte interrogação: 
O que é ler? 

Tradicionalmente quando se pensa em leitura tem-se em mente a capacidade de pro-
nunciar corretamente as palavras e frases que compõem o texto escrito, porém a preo-
cupação com a oralização correta das palavras faz com que o aluno não interaja com o 
texto. Essa fragmentação leva o aluno a não compreender o que lê, portanto, é necessário 
avançar, uma vez que as novas teorias em educação priorizam a interação do sujeito com o 
objeto de conhecimento, no caso, os suportes de texto com os diversos gêneros discursivos. 
Ler, nessa medida, é entrar em contato direto com os materiais de leitura, por exemplo, os 
livros, atribuindo sentido ao que se lê. O que nos leva a uma outra prerrogativa: é lendo 
que se aprende a ler, portanto, a partir de nossas ações com a prática de leitura, aprende-
mos a ler;  nos tornamos leitores. Não é possível separar o ler de sua aprendizagem, porém 
as crianças somente aprenderão a ler e se tornarão leitoras se estiverem motivadas e se 
sentirem desejosas, interessadas em ler, ou seja, se forem criadas necessidades de leitura.

O professor sendo o leitor mais experiente, podendo aqui ser chamado de mediador, 
realiza o papel de motivador da leitura. É o professor quem ensina aos alunos as estratégias 
de leitura, levando-os a pensar sobre o que leem, de maneira que aumentem o seu apren-
dizado e a sua compreensão. Assim, ao ler, as crianças ativam seu conhecimento prévio, 
fazem conexões entre essas experiências, outros textos lidos e com o mundo a sua volta, 
perguntam sobre o texto antes, durante e depois da leitura, visualizam, praticam inferên-
cias do texto e monitoram sua compreensão. As estratégias de leitura ajudam a tornar a 
leitura uma atividade muito mais significativa e prazerosa.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam que “produzindo linguagem, apren-
de-se linguagem” especificando também que é “lendo que se aprende a ler” e “escreven-
do que se aprende a escrever”. (1997, p. 25). Neste documento, leitura é definida como 
“um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do 
texto”. (p. 53).

A esse respeito Foucambert (1994) faz importantes considerações: 

Ler não é apenas passar os olhos por algo escrito. Ler significa ser ques-

tionado pelo mundo e por si mesmo, significa que certas respostas podem 
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ser encontradas na escrita, significa poder ter acesso à escrita, significa 

construir uma resposta que integra parte das novas informações ao que 

já se é. (p. 5). 

O professor deve reconhecer que a leitura para a criança é uma atividade muito com-
plexa, porém necessária para o seu desenvolvimento intelectual. Portanto, não se pode 
negá-la, reconhecendo, assim, que as crianças são capazes, principalmente quando são 
auxiliadas de maneira adequada e intencional pelo adulto.

As crianças são aprendizes altamente habilitados e experientes, embora 

seja possível que o tipo de instrução as deixem confusas. A linguagem es-

crita deve ter sentido e utilidade para as crianças que estão lutando para 

aprenderem a ler. Essa assistência essencial pode ser dada pelos professores 

que entendem da natureza da leitura e que conhecem o aluno indivi-

dualmente, mais não pelos procedimentos normais de ensino projetados 

previamente por alguém fora da sala de aula. (SMITH, 1999, p. 17) 

Os procedimentos corretos a serem adotados seriam as estratégias de leitura, pois que 
contribuem para a formação de leitores autônomos capazes de compreender diferentes ti-
pos de textos e de interagir com a sociedade letrada que os rodeia. O trabalho de ensino de 
estratégias de leitura é baseado em um processo de construção conjunta, entre professor e 
aluno. O professor será o mediador que fornecerá modelos que ajudarão na aprendizagem 
e que guiará o aluno até que este esteja preparado para atuar com autonomia.

A esse respeito Solé (1998) afirma que:

[...] as ajudas que caracterizam o ensino devem ser retiradas progres-

sivamente, a medida que o aluno se mostrar mais competente e puder 

controlar sua própria aprendizagem. Parece-me fundamental a idéia de 

que o bom ensino não é apenas o que se situa um pouco acima do nível 

atual do aluno, mas o que garante a interiorização do que foi ensinado e 

seu uso autônomo por parte daquele.

Entendo as situações de ensino/aprendizagem que se articulam em tor-

no das estratégias de leitura como processo de construção conjunta, nos 
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quais se estabelece uma prática guiada através da qual o professor pro-

porciona aos alunos os “andaimes” necessários para que possam dominar 

progressivamente essas estratégias e utilizá-las depois da retirada das 

ajudas iniciais. (p. 76) 

Quando leitores independentes leem, mesmo sem notar, eles “referem seus pensamen-
tos em uma conversa interior que os ajudam a criar sentido para o que eles leem. Eles pro-
curam respostas para as suas perguntas. Tentam entender melhor o texto por meio de suas 
conexões com personagens, situações e problemas” (HARVEY; GOUDVIS, 2000, p.3) 

Essa interação com o texto faz com que o leitor se torne mais engajado à leitura, sen-
do esse o objetivo dos professores perante seus alunos. A interação não ocorre de forma 
natural, isto é, necessita de ser ensinada pelo professor; moldando1 e disponibilizando um 
tempo para que as crianças tenham a oportunidade de se apropriar das estratégias de leitu-
ra com a orientação do professor e, posteriormente, com a prática da leitura independente.

 Como afirmam Harvey e Goudvis, “quando começamos as instruções sobre estraté-
gias com as crianças, as histórias ficam próximas de suas próprias vidas e experiências e 
isso ajuda na introdução de novos caminhos de pensamento sobre a leitura” (HARVEY; 
GOUDVIS, 2000, p.92,).

De acordo com Kelly e Grace, 

“O auto-monitoramento é uma parte vital para se tornar bons leitores, 

mas nós pensamos que há muito potencial não documentado na regula-

gem dos estudantes e no controle do processo cognitivo quando eles leem. 

Somente estar ciente dos erros não é o suficiente, para se tornar leitores 

avançados, estudantes precisam ter um acesso rápido a várias técnicas para 

auxiliá-los quando lidarem com textos mais complicados.” (2007, p.4).

Algumas das “técnicas”, referidas acima, são as estratégias de leitura, que uma vez 
aprendidas podem ser utilizadas nas mais diversas situações, com uma variedade de textos, 
para que a compreensão se efetue.                   

Durante o trabalho com os professores, dentre as muitas estratégias que poderiam ser 
mencionadas foram selecionadas cinco: conhecimento prévio (a estratégia “mãe”, aquela 

1   Moldar, neste contexto, significa lapidar, ajudar a aperfeiçoar, principalmente nas áreas de maior dificuldade. Até se 

chegar no objetivo desejado.
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acionada no uso de todas as demais estratégias) conexões, visualização, inferência e  suma-
rização. Embora sejam didaticamente separadas para o ensino, não se apresentam dessa 
forma durante a leitura de um texto.

Durante o primeiro semestre do ano de 2009 o principal intuito da pesquisa era verifi-
car como era feita a apropriação das estratégias de leitura por parte dos professores e tam-
bém dos alunos, sendo bem avaliados esses resultados. No segundo semestre foi acompa-
nhada apenas uma das salas de aula envolvidas no projeto, visando aprofundar o ensino e a 
apropriação de tais estratégias e verificar sua utilização em outras áreas do conhecimento.

Um Pouco Mais do Ensino das Estratégias de 
Leitura
Quando lemos, mobilizamos várias estratégias para processar a compreensão, sem que 

delas tenhamos consciência. Levar os alunos a ter clareza de seu uso na prática dos modos 
de ler, faz com que construam um processo de formação de leitores reflexivos e críticos. 
Buscar a compreensão do lido, os leva à reflexão, a pensar sobre o texto, a buscar conexões 
com o seu entorno, estabelecendo relações entre seu conhecimento de mundo, lingüístico 
e textual já adquirido e os novos. No entanto, na maioria das vezes é necessária a presença 
de um parceiro mais experiente que os instigue a pensar sobre o que acabou de ler, a fazer 
perguntas para o texto, a interagir com o autor, a relacionar o vivido com o lido, etc. 

Entende-se, aqui, estratégias como um planejamento, um conjunto de ações organiza-
das pelo qual se objetiva atingir um determinado fim. Segundo Solé (1998) os leitores mais 
experientes, mesmo que inconscientemente fazem uso das estratégias de leitura, porém os 
alunos, que são ainda leitores iniciantes não têm esse recurso disponível, não possuem 
uma carga de experiência de leitura que permita tomar consciência dos procedimentos 
que devem realizar para uma melhor compreensão do texto, por isso precisam aprendê-las.

Umas das estratégias é a realização de conexões. Durante a leitura realizamos conexões 
quando ligamos o que foi lido com algum acontecimento do dia-a-dia (conexão texto-
-leitor ou conexão texto-mundo) ou com outras leituras (conexão texto-texto). Quando 
nos referimos à conexão texto-leitor, estamos falando das lembranças pessoais do leitor 
que são ativadas durante a leitura do texto, relacionando o texto lido com a história de vida 
do leitor, como é possível perceber no exemplo abaixo2: 

2  Este exemplo, assim como os outros presentes neste texto, é resultado da transcrição de momentos em que, após 

ensinadas as estratégias, os alunos ou mesmo a professora se utiliza delas para maior compreensão do texto  ou de 

uma situação vivenciada em sala.
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 ((A professora faz junto com os alunos a leitura do livro A flor do lado 
de lá3 de Roger Melo, terminada a leitura alguns alunos conversam sobre 
o conteúdo da história)).
JOI: Peraí… quando que eu dou tchau pra uma pessoa eu fico triste 
arrasada?
FEL: Eu sei eu sei.
ISA: Parente amigo.
MAR: Ama.
FEL: Eu senti isso quando vim pra cá.
JOI: Pra quem você deu tchau Fel.
FEL: Pra todo mundo.
JOI: Ai teve choro?
FEL: Não… só minha mãe.
JOI: Mas teve tristeza.
FEL: Teve.
JOI: Por que teve tristeza?
FEL: (    )
JOI: Estou falando com o Fel… Fala Fel
FEL: O que vocês me perguntaram?
JOI: Se teve tristeza… por que teve tristeza.
FEL: Porque lá tinha um monte de pessoas tinha meus amigos.
JOI: Tinha pessoas amigas… que não vai ver… pode até voltar lá pra 
passear mas não é a mesma coisa… alguém mais viveu uma situação 
assim?
HEN: Professora eu já vivi… mas estou acostumado sempre que eu me 
acostumo tenho que mudar de casa.

A conexão texto-mundo exige mais esforço por parte do leitor que ao ler determinado 
texto relaciona acontecimentos reais - com repercussão mundial, nacional ou local - com 
o texto lido. Na mesma atividade de aula, a professora JOI prossegue, permitindo que as 
crianças estabeleçam novas conexões.

((a professora prossegue para a questão quatro do conteúdo de geografia: 
o que faz aumentar a população?))
JOI: (quem respondeu?)
GIO: Saúde e educação

3  O livro a Flor do lado de lá, levantou a questão da amizade e da despedida entre amigos ilustrada pela amizade de 

uma anta por uma flor.
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FEL: Segurança
HEN: Planejamento familiar
PRI: Controle de natalidade
JOI: Vou fazer uma conexão… lembrei ontem da reportagem que eu vi 
na televisão sobre a violência no Rio de Janeiro… saiu nos jornais inter-
nacionais que o Rio não seja mais a sede das Olimpíadas.
ALI: (   )
MAT: (   )
JOI: O país que tem segurança (   ) as pessoas preferem ir pra lá
MAR: Meu pai assistiu um filme que (   ) aí a policia falou é matar ou 
morrer e atirou aqui ((aponta para a testa)) na testa dele.

Já a  conexão texto-texto ocorre quando o leitor relaciona o que leu com outras leituras 
já realizadas, porém é possível perceber que as conexões não ocorrem somente com textos, 
embora tenham a palavra texto como forma de identificação. As conexões podem aconte-
cer em diferentes contextos e até mesmo durante conversas do professor com seus alunos. 
No exemplo abaixo isso fica evidenciado também diferentes conexões, sendo o assunto 
‘diferentes pontos de vista’ em que os alunos apontam filmes, tais atitudes evidenciam as 
diferentes formas de ver e pensar as situações cotidianas.

((Após realizar a leitura do livro Meu nome é cachorro4 de Ricardo 
Azevedo))
JOI: É… esse é o ponto de vista do cachorro…amanhã
MAT: Lê o do gato agora
((todos falam ao mesmo tempo pedindo a leitura do outro livro)) 
JOI: Eu vou ler o do gato
AMA: O professora é o ponto de vista do gato?
JOI: É
((Inicia-se uma conversa sobre diferentes pontos de vista))
CÉS: É ponto de vista
GUS: Professora quer um filme bem da hora?
(   )
GUS: Professora você já assistiu A procura da felicidade?
JOI: Já
(   ) ((Todos começam a falar sobre filmes))
JOI: “Meu nome é gato”

4  Livro em que um cachorro é o narrador da história e comenta sobre todos os moradores da casa e quintal em que 

mora. 
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(   )
MAT: O Gu o Gu (   )
JOI: Espera ai… Mat… fala Cés
CÉS: É uma menino que é filho dos caras que mandam lá pro campo de 
extermínio né/… judeu né/ (   ) ai ele vai lá um dia e aparece (   )
MAT: É O menino do pijama listrado
CÉS: Aí ele começa a fazer amizade com um menino lá que é judeu mas 

ele não sabe que mata né/ aí ele vai lá e brinca como menino e é da hora.

Outra estratégia utilizada é a inferência. Por meio dela o leitor infere os próximos 
acontecimentos em um texto, questiona e confere se suas idéias realmente se concretiza-
rão nas próximas páginas. As inferências realizadas podem se concretizar ou não, porém 
é fundamental que sejam feitas pelo leitor, pois mesmo sendo confirmadas ou refutadas 
permitem que ele delimite suas hipóteses e avance no entendimento do texto. Vejamos o 
exemplo abaixo:

JOI: O que vocês acham que vai acontecer nessa história que chama “A 
Preta se apresenta”5?
MAR:      Que a Preta vai se apresentar
AMA:       Que a Preta vai se apresentar
MAT II:    Que a Preta vai se apresentar
JOI: E quem é a Preta?
AMA: Uma negra
ISA: Da novela… tem uma Preta na novela
MAT I: (    ) tem uma cachorra que se chama Preta
JOI: Mas a Preta é uma pessoa ou um animal?
MAR: É uma escrava
JOI: Mas por que uma escrava?
MAR: Porque todos os escravos são negros
TODOS: (nem todos são negros)
JOI: Mas o que você acha que vai acontecer na história?
MAR: É uma mulher escrava que se encontra com um menino e se apresenta
MAT I: É uma mulher que gosta de ir… de dar um e cinqüenta pro 
menino pra ir na …
MAT II: Lan house… na lan house
MAT I: (   )
JOI: Você tirou tudo isso só olhando a figura?

5  Texto presente no livro didático utilizado pela professora em sala.
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MAT I: Lógico fi (frase exclamativa)
(…)
ROB: (   )
JOI: O Rob disse que acha que as pessoas que tem mais melanina na pele 
não devem ser chamadas de negra ou preta e sim morenas
((Discutem a respeito dos escravos brancos e negros fazendo conexões com 
a novela “A escrava Isaura” e também com o tom de pele e a doença de 
Michael Jackson))
MAR: (Eu estou falando isso olhando como estão vestidos aqui na ilus-
tração)

Esse diálogo permite observarmos que quando lemos também nos valemos da visuali-
zação, uma outra estratégia, cuja mobilização está em interface com a inferência, ou seja, 
criamos imagens mentais dos ambientes e personagens da história lida, ao mesmo tempo 
em que vamos inferindo. Conforme Girotto (2009,mimeo) esta estratégia também en-
volve sensações e sentimentos, que podem por vezes nos lembrar de gostos, toques, chei-
ros e sons, isto é, não  utilizamos somente da visão nesse processamento mas dos cinco 
sentidos. No episódio a seguir,  a professora cria uma situação a fim de que seus alunos 
tenham a possibilidade de explicitar a utilização dessa estratégia, e, aos poucos, possam ir 
tomando consciência de como, quando, em que momento e por que e para quê  podem 
“lançar mão” da mesma.

((A professora lê o primeiro capitulo do livro O sofá estampado6 de Lygia 
Bojunga e pede aos alunos que imaginem a cena lida e desenhem para 
mostrar como imaginaram. Após fazerem os desenhos os alunos apresen-
taram-no para o restante dos colegas))
CÉS: Aqui é a TV de marca e o sofá de marca e aqui é o gato (   ) de 
marca… aqui tá passando Jornal nacional (   ) e aqui o DVD parabólica 
e rádio
JOI: Sua vez João
JOÃ: Esse aqui é o:::::
JOI: A Dalva e o Vitor 
JOÃ: É… esse é o tatu… esse é a cortina (   )
JOI: tudo bem mais alguém?

A visualização é muito utilizada pelos alunos, não só em momentos de leitura, mas 
quando desenham, por exemplo, uma conta de matemática para compreenderem melhor 

6  O capítulo lido neste livro descreve o sofá estampado a sala em que fica e alguns personagens que por lá passam.
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o raciocínio que aplicaram em sua resolução, ou quando buscam imaginar o local descrito 
no livro de geografia, etc.

Não podemos nos esquecer que durante a leitura, também recorremos aos nossos co-
nhecimentos prévios, quando utilizamos o que já conhecemos para avançar e compreender 
novas informações que o texto traz, porém conforme Arena (2009, mimeo) prever “não é 
realizar adivinhações inconseqüentes”, mas elaborar perguntas,  utilizando-se de experi-
ências anteriores para chegarmos a uma resposta que poderá ou não coincidir com o que 
estará no texto.

A última estratégia envolve a capacidade de resumir do leitor, de separar o que foi 
importante do que foi interessante no texto lido; ao fazer isso, o leitor sumariza os acon-
tecimentos fundamentais do texto lido e sintetiza-os em um todo coerente, sendo capaz 
de retirar a essência do texto e transmiti-lo a outras pessoas – o episódio descrito abaixo, 
é tradutor da busca pela sumarização.

((Os alunos entregam à professora os livros que leram naquela semana 
e são incentivados a falar sobre o livro indicando aos demais colegas 
ou não))
JOI: Mais alguém quer fazer uma sugestão?… fala Ana qual foi o seu?
ANA: A droga da obediência 
JOI: A droga da obediência e  aí Ana o que você leu?
ANA: Esse livro parecia chato… a capa
JOI: O que tem a capa?
ANA: A capa dá a entender que o livro é chato (   )
JOI: Olha a dedução da Ana… ela olhou pra essa capa e ela deduziu que 
ia ser um livro chato com uma história parada e aí ela se surpreendeu 
porque é o contrário não é nada disso que ela achava.
JOI: Então você gostou
MAR: Eu já li e também gostei
JOI: Eu também gostei
JOI: Alguém mais?
MAR: O meu
JOI: Qual que é?
MAR: Aquele ali
JOI: Pega lá
MAR: Eu não recomendo… mas quem gosta de romance pode pegar ele
(…)
JOI: A Flá está falando que não trouxe o livro dela mas quer falar… 
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qual e o livro?
FLÁ: Chapeuzinho e o Johny mau
(…)
GIO: (   ) que fala de reis tem cavaleiros
JOI: Ah a Gi pegou é:::
GIO: Lendas dos cavaleiros da tabula redonda
JOI: Lendas dos cavaleiros da tabula redonda que é o contrário de Dom 
Quixote então fala muito de reis de cavaleiros… de cavaleiros verdadei-
ros não de Dom Quixote.

Observando todos os casos descritos, anteriormente, podemos concluir, que o uso das 
estratégias de leitura não é a “panacéia para todos os males” do ensino da leitura, todavia 
a sua implementação, apresenta-se como grande contribuidora na formação do leitor mi-
rim, pois o engajamento dos alunos em seu processo formativo fica evidenciado durante o 
processo do ensino de tais estratégias, que  precisam ser ensinadas aos alunos, além de criar 
novas necessidades de ler e modos de ler nos envolvidos. O professor que procura estimu-
lar as crianças na busca pelo domínio das estratégias para compreender, demonstra exata-
mente como elas ocorrem, separadamente, em primeiro lugar, e depois anunciando todas 
elas; e,  como, na verdade, não ocorrem isoladamente durante a leitura, uma vez que uma 
estratégia  complementa a outra, promove a leitura com compreensão de forma articulada 
e contextualizada; e  não só em língua portuguesa, em literatura, mas em outros conteúdos 
do currículo escolar, como foi possível constatar nas transcrições ao longo deste texto. 

 Por fim, cabe lembrar que a leitura é inicialmente um processo coletivo, pelo qual as 
experiências que a criança traz consigo e socializa dentro da sala de aula propiciam a sua 
formação como leitora, além disso, a leitura não é um processo mecânico e sim um proces-
so ativo, que tem a criança como sujeito ativo desse processo. 

Assim, podemos afirmar: proporcionar essa interação entre a criança e o texto, é visar 
sempre a leitura. Tal como foi concebida nesse texto, como compreensão, é possível efetuar 
uma proposta de leitura diferenciada com as crianças a partir da utilização de estratégias 
de leitura, resultando assim em um ato muito mais significativo em seu aprendizado e de-
senvolvimento, permitindo com que consiga elaborar uma ponte entre os conhecimentos 
que já possui com aquelas informações que os textos detém.

Esse é um processo a longo prazo, pois as estratégias de leitura são recursos que deverão 
ser internalizados pelos alunos paulatinamente, para que sempre possam ser aplicadas em  
diferentes textos com que o leitor se depare, não só durante sua vida escolar, mas princi-
palmente em sua vida cotidiana.  
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Interculturalidade no Ensino de Língua 

Estrangeira (Italiano)

Profa. Dra. Marilei Amadeu SABINO1

Profa. Dra. Araguaia S. de Souza ROQUE2

Resumo: O presente artigo tem por objetivo refletir sobre a articulação entre 
língua e cultura nas aulas de Língua Estrangeira (Italiano) a partir 
da relevância do aspecto intercultural no contexto de ensino de uma 
língua. O cenário do projeto teve como sujeitos crianças das séries ini-
ciais do ensino fundamental de uma escola pública de São José do Rio 
Preto, interior de São Paulo. O projeto de ensino de Italiano como LE 
foi desenvolvido de forma a atender à demanda das escolas do ensino 
fundamental cada vez mais interessadas em complementar a formação 
de seus alunos, ampliando seu conhecimento de mundo e universo 
cultural. Mais especificamente, as ações propostas foram voltadas para 
a valorização da cultura brasileira ao mesmo tempo em que se pro-
movia o contato com a cultura e a língua estrangeira (italiana) por 
meio de abordagem contrastiva. Dessa forma, o ensino do léxico foi 
trabalhado de forma transversal articulado a conteúdos diversificados 
como: cultura brasileira e italiana, geografia, história, educação moral 
e cívica, folclore, tradições, música, etc. 

Palavras-chave: língua estrangeira; italiano; ensino do léxico; cultura; interculturali-
dade.

Introdução
Os primeiros contatos com a aprendizagem de uma língua estrangeira de forma sis-

tematizada tem se iniciado cada vez mais cedo tanto em escolas particulares como em 
escolas públicas e cursos de idiomas. 

A relevância do domínio de uma língua estrangeira atualmente tem se mostrado in-
discutível e, mais ainda, é cada vez mais presente o discurso de que apenas uma língua 
estrangeira não seja suficiente para atender à demanda do mundo moderno. É consenso 

1  Professora de Língua Italiana no Curso de Bacharelado em Letras com Habilitação de Tradutor, da Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Campus de São José do Rio Preto – SP.

2  Professora de Língua e Literatura Italiana no Curso de Licenciatura em Letras da Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Campus de São José do Rio Preto – SP.
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que a condição para um indivíduo ser atuante na sociedade deve ser capaz de se comunicar 
bem tanto na própria língua como também em mais de uma língua estrangeira.

Pesquisas demonstram que a partir dos 12 anos vários fatores podem afetar o desenvol-
vimento cognitivo do ser humano e, consequentemente, também interferem no aprendi-
zado de uma língua estrangeira, tais como: fatores biológicos, cognitivos, de ordem afetiva, 
o ambiente e o input [ou insumo] lingüístico. Além disso, outros aspectos, como a pro-
núncia, por exemplo, melhores quando o contato coma língua estrangeira acontece mais 
precocemente.

Nesse sentido, algumas escolas tem buscado alternativas que possam diferenciá-las no 
mercado e, por isso, tem se preocupado em oferecer a seus alunos a possibilidade de apren-
derem línguas estrangeiras desde os primeiros anos escolares, aliás, idade considerada ideal 
segundo especialistas da área. 

Pensando nessas questões, há alguns anos, temos desenvolvido projetos junto ao Nú-
cleo de Ensino da UNESP de São José do Rio Preto, sobre a inserção da língua italiana 
como língua estrangeira em escolas de ensino fundamental da rede pública municipal do 
mesmo município, atendendo a crianças do 2º ao 5º anos, com idades que variam dos 7 
aos 12 anos. 

Trata-se de projeto pioneiro, já que na região inexistem cursos de língua italiana para 
crianças dessa faixa etária. O interesse demonstrado tem sido crescente, seja em virtude 
da vontade de aprender uma língua estrangeira, seja porque os alunos atendidos são, em 
sua maioria, descendentes de italianos e querem resgatar um pouco da história das pró-
prias origens.

Ao lado do inglês, do espanhol e do francês, o italiano é tido como idioma de grande 
interesse por parte do público infantil até do adulto e, desta forma, o contato com a língua 
ainda na infância converte-se em componente importante de cultura e de sensibilização 
para a necessidade de se aprender línguas estrangeiras.

Se, por um lado, o italiano não é visto como “língua comercial”, por outro é fortemente 
marcado como “língua de cultura” e tem, por isso mesmo, forte apelo por aqueles que se 
interessam por arte, arquitetura, gastronomia, música, etc. 

Como dissemos, os laços afetivos em virtude da descendência são marcantes no in-
teresse demonstrado pelos aprendizes e esse vínculo sempre se remete aos costumes dos 
imigrantes, à sua história e, especialmente, às regiões de onde são provenientes.

Foi tomando por base esse cenário que desenvolvemos, em 2009, o projeto Núcleo de 
Ensino intitulado “Interculturalidade no ensino de Língua Estrangeira (Ialiano): contri-
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buições para a formação educacional de estudantes da rede pública de ensino” em uma 
escola da rede pública de ensino de São José do Rio Preto/SP.

1. Interculturalidade no Ensino - Aprendizagem 
de Línguas
Para se estudar uma LE é necessário que haja antes de tudo, um processo de contex-

tualização porque, em geral, grandes distâncias geográficas  separam o país de língua-alvo 
do país natural do aprendiz e, muito embora as novas tecnologias facilitem a comunicação 
entre os povos, faz-se necessário conhecer (ainda que minimamente) a cultura do país de 
LE de modo a melhor compreender a visão de mundo e a maneira de pensar daquele povo. 

Quando refletimos sobre o processo de ensino-aprendizagem de uma determinada lín-
gua, é impensável desvincular língua e cultura, já que ambas são responsáveis pela cons-
trução da identidade dos sujeitos. Entretanto, não é raro encontrarmos cursos e materiais 
didáticos que enfatizam ou que até se limitam a explorar o universo linguístico concen-
trando a atenção nos aspectos gramaticais, fonéticos ou lexicais de uma língua, sem consi-
derar os fatores culturais a ela relacionados.

A cultura-alvo está inclusive, segundo Almeida Filho (1998), entre os elementos a 
serem considerados em qualquer situação de ensino/aprendizagem de LE porque é neces-
sário “conhecer as configurações individuais dos filtros afetivos (as atitudes, motivações, 
bloqueios, grau de identificação ou tolerância com a cultura-alvo, capacidade de risco e ní-
veis de ansiedade) de cada aprendiz e cada professor.” (ALMEIDA FILHO, 1998, p. 13)

Entendemos, assim, a concepção de língua, materna ou estrangeira, não apenas como 
um conjunto de estruturas linguísticas, mas, acima de tudo, um meio de inserção dos su-
jeitos no mundo, constituindo-os e sendo por eles constituída. 

Pensando nisso, procuramos desenvolver atividades de ensino-aprendizagem de LE 
por meio de ações voltadas tanto para a valorização da própria cultura (brasileira), quanto 
para o contato com a cultura estrangeira (italiana), buscando articular ensino, cultura e 
cidadania por meio de uma abordagem contrastiva. 

De acordo com Byram (2001) desenvolver a interculturalidade numa aula de língua 
estrangeira, requer o reconhecimento de alguns objetivos:

a. Desenvolver além da competência linguística a competência intercultural;

b. Preparar os alunos a interagir com pessoas de outras culturas;
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c. Promover a relatividade cultural nas aulas, ou seja, fazê-los entender que não exis-
te uma cultura melhor que outra. Devemos entender e aceitar pessoas de outras 
culturas como indivíduos que possuem visões de mundo, valores e comportamen-
tos diferentes.  

d. Trabalhar com materiais autênticos desenvolvendo atividades que envolvam a 
compreensão, discussão e escrita na língua alvo. A abordagem desse material é 
sempre crítica.

e. Trabalhar com materiais diversificados que apresentem perspectivas diferentes, a 
fim de que os alunos desenvolvam mais a análise crítica do que a informação factual.

Obviamente, levando-se em consideração que o curso é para principiantes e, principal-
mente, que a clientela atendida pelo projeto é de crianças de faixa etária entre 7 e 12 anos, 
houve a necessidade de adequar os materiais à realidade dos alunos.

O primeiro fator que nos permitia explorar conjuntamente língua e cultura estrangeira 
foi o livro utilizado durante as aulas. Diferentemente do que ocorre na maioria dos cursos 
de línguas, nos quais o professor está preso a programas e ao cumprimento de determina-
do número de lições, pautamos nossas atividades a partir de um livro3 elaborado especial-
mente para atender à possibilidade de explorar temas para além daqueles explorados em 
cada uma das lições.

O livro Impara l ’italiano cantando busca colocar as crianças em contato com o idioma 
e a cultura típicos da Itália a partir de unidades iniciadas com canções infantis do folclore 
italiano e com ilustrações relacionadas ao conteúdo, que estimulam a aprendizagem da 
língua por meio do ato de colorir e desenhar. As canções são acompanhadas por atividades 
criativas que auxiliam a compreensão de texto, a aquisição e assimilação de vocábulos e a 
comunicação na nova língua e, ao final das unidades, há sugestões de atividades extras que 
abrangem conhecimentos sobre a cultura italiana. 

A partir das canções apresentadas no livro era possível articular o aprendizado da LE 
com aspectos da cultura italiana.

Uma das canções, por exemplo, intitulada Piccolo naviglio, permitia apresentar os nú-
meros em italiano e, a partir de então, os alunos eram chamados a refletir sobre a similari-
dade das palavras com os respectivos correspondentes em português. 

A pronúncia de cinque (cinco), por exemplo, servia não só para exemplificar uma das 

3  Publicado em 2004, o livro Impara l’italiano cantando é de autoria das responsáveis pelo Projeto Núcleo de Ensino 

de Italiano do IBILCE/UNESP-CSJRP, fator determinante para o alcance do projeto, uma vez que, como autoras, as 

próprias professoras providenciavam fotocópias para os alunos.
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diferenças fonéticas da língua italiana em relação à fonética da língua portuguesa, mas 
também para explicar que a palavra tchau nada mais é do que a transcrição da palavra ciao 
que chegou até nós por meio dos imigrantes da região do Veneto. 

Ou seja, a partir da pronúncia do fonema correspondente à letra “c” era possível apre-
sentar aos alunos não só a origem da palavra tão conhecida por eles tchau, como também 
explicar que ciao na Itália é utilizado como saudação e pode significar tanto “oi” quanto 
“tchau”. Isso porque a palavra italiana teve origem do latim e significava “escravo”, sendo 
assim, na época do grande Império Romano cada escravo era obrigado a se apresentar a 
seu superior dizendo que era “seu escravo”, o que, após algumas modificações linguísticas 
ao longo do tempo, culminou na palavra italiana ciao.

Nesse mesmo sentido era possível falar sobre a inserção de outras palavras italianas 
no cotidiano do povo brasileiro, especialmente no que diz respeito à gastronomia: pizza, 
cappuccino, lasagna, spaghetti, e outras tantas mais, embora tenham tido suas grafias apor-
tuguesadas.

Ainda explorando o tema imigração, canções típicas como Quel mazzolin di fiori e La 
bella polenta eram apresentadas aos alunos acompanhadas de fotos de imigrantes disponí-
veis nos acervos pessoais dos descendentes de italianos disponíveis na internet ou então 
no Memorial do Imigrante de São Paulo. Com essa atividade era possível aliar o ensino da 
língua, na medida em que explorava a pronúncia e o vocabulário das canções, à abordagem 
cultural porque:

•	 explicava-se aos alunos os motivos que culminaram nos grandes movimentos mi-
gratórios da Europa para a América Latina, especialmente o Brasil,  

•	 pensava-se no contexto político-histórico-social do Brasil ao receber tais imi-
grantes;

•	 resgatava-se a memória dos antepassados, proporcionando a reflexão sobre a cons-
tituição da própria identidade;

•	 contribuía para a aproximação entre os aprendizes e os próprios familiares, espe-
cialmente os avós, que eram questionados sobre a sua ascendência.

A partir da palavra ciao, de origem vêneta, foi possível também explorar outros conteú-
dos, como a cidade de Veneza, com seus famosos canais e a manifestação do Carnaval ve-
neziano, com suas máscaras e fantasias estonteantes. Enquanto refletiam sobre o carnaval 
no Brasil e na Itália, os alunos exploravam o léxico das cores, sempre buscando articular 
língua e cultura.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

1580
C

ap
.10 • A

rtes, Ling
uag

em
, Leitura e Pro

d
ução

 d
e Texto

s

Datas comemorativas, festas religiosas e costumes e tradições também serviram de 
ponto de partida para a abordagem contrastiva entre as culturas brasileira e italiana e, 
a partir desses temas se explorava os campos lexicais como: cumprimentos e saudações, 
pratos típicos, folclore, etc.

Por meio da abordagem contrastiva entre as culturas brasileira e italiana, outros sa-
beres são mobilizados e, na grande maioria das vezes o percurso exploratório é inter ou 
transdisciplinar. Vejamos, por exemplo, de que forma foram ensinadas as estações do ano 
em italiano. 

Inicialmente fizemos uma contextualização acerca da localização geográfica dos dois 
países, Brasil e Itália, suas dimensões e seus climas.  A partir da fábula O inverno e a prima-
vera, de Esopo, procuramos descrever as estações do ano a partir a obra criada por Antonio 
Vivaldi, compositor italiano, Le quattro stagioni, um concerto para quatro violinos. Busca-
mos apresentar, ainda que de forma simplificada, a biografia do compositor, assim como 
imagens das estações que serviram de inspiração para ele compusesse sua obra. Após essa 
breve apresentação os alunos eram instigados a imaginar os campos lexicais relacionados 
ao tema, ou seja, às estações do ano, como por exemplo: primavera: flores, pássaros; verão, 
sol, calor, chuva, outono, folhas, árvores, frutos, inverno, frio, bater de dentes, neve, etc. E, 
para cada palavra, seu correspondente na língua-alvo.

Vivaldi quando escreveu As quatro estações traduziu para as melodias e notas musicais as 
características de cada estação. Na “Primavera”, traduziu o canto dos pássaros, o burburi-
nho das fontes, no “Inverno” conseguiu mostrar o bater de dentes e a neve que caía e assim 
por diante. Uma das estagiárias, que é formada em violino, tocou para as crianças trechos 
de cada peça e mostrou o que Vivaldi gostaria de dizer com as melodias. As crianças fica-
ram encantadas com o instrumento e admiradas, pois não tem muitas oportunidades para 
ver de perto instrumentos como o violino. A atenção delas foi redobrada, elas participaram 
concordando que realmente parecia o canto dos pássaros, notaram que a primavera tinha 
um caráter mais alegre do que o inverno, e até disseram  que algumas passagens do “Inver-
no”, pareciam músicas de filme de terror. 

Desta forma, os temas aos quais relacionava-se o vocabulário explorado eram norteados 
por critérios de aplicabilidade imediata, quer seja pela necessidade (por exemplo, para uti-
lizar os lápis de cor, era preciso conhecer as cores em italiano), quer seja pela curiosidade 
manifestada pelos alunos que queriam descobrir o mundo à sua volta pelo viés do novo 
idioma, o que favorecia a reflexão dos alunos de maneira transversal, sobre a própria língua 
e sobre a própria cultura em contraste com o italiano. 
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2. Jogos e Brincadeiras: o Universo Infantil Como 
Pano de Fundo Para a Abordagem Intercultural
Jogos e brincadeiras são intrínsecos às crianças, pois elas vivem em um mundo de 

fantasia, de encantamento e de sonhos que se misturam com a realidade. Resgatar essa 
ludicidade faz com que as crianças despertem o gosto pela vida e enfrentem os desafios 
que surgem, por exemplo, no processo de aprendizagem de LE. 

O brincar e o jogar são ações indispensáveis para a saúde física, emocional e intelectual 
das crianças. Segundo Piaget (1967), “o jogo não pode ser visto apenas como divertimento 
ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cogniti-
vo, afetivo e moral”. 

É por meio do jogo que se processa a construção e o desenvolvimento do conheci-
mento. Quando as crianças são colocadas em contato com o jogo, elas se sentem moti-
vadas a usar sua inteligência, pois querem se esforçar para superar seus próprios limites. 
É importante lembrar que o jogo não é uma simples distração para os alunos, um tipo 
de passatempo, o jogo estimula os alunos a prestarem mais atenção nas atividades, nas 
pessoas com que brincam, no ambiente em que estão jogando, além de estimular a cria-
tividade dos alunos. 

Segundo Huizinga (1996, apud SILVA, 2003, p. 14) acerca de algumas características 
do lúdico, relacionadas a jogar e brincar, todos nós, seres humanos, temos a capacidade e a 
necessidade de jogar. Para o autor, “o conceito de jogo deve permanecer distinto de todas 
as outras formas de pensamento através das quais exprimimos a estrutura espiritual e so-
cial.” (HUIZINGA, 1996, p.10, apud SILVA, Sergio, 2003, p. 15)

É a partir dessa colocação que o autor apresenta algumas características do jogo: o jogo 
é livre, ele próprio é liberdade; o jogo não é vida real, pois propicia a fuga da realidade e a 
imersão no mundo do faz-de-conta, porém é importante ressaltar o caráter de seriedade 
do jogo; o jogo tem a capacidade de absorver e envolver o jogador; o jogo é fixado como 
fenômeno cultural, já que está presente desde as sociedades primitivas (HUIZINGA, 
1996, apud SILVA, Sergio, p. 15-16). 

O jogo é, portanto, enquanto fenômeno cultural, elemento importante a partir do qual 
se pode explorar a concepção de mundo dos sujeitos do país de língua-alvo.

Pensando na articulação da língua e da cultura, os jogos e brincadeiras  típicos das 
crianças italianas eram explorados segundo um olhar que procurava refletir sobre as dife-
renças e as similaridades em relação àqueles conhecidos das crianças brasileiras. 
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Tomemos como exemplo a brincadeira utilizada para explorar o léxico dos números 
para o que escolhemos a amarelinha. Na Itália, a “amarelinha” é conhecida como “campa-
na” e é possível brincar escrevendo os números ou, então, os dias da semana, aliás, outro 
campo lexical explorado pelos alunos sempre comparando com os correspondentes em 
português e sobre a origem das palavras tanto na língua materna quanto na estrangeira.

Como afirma Bergmann (2002):

A aprendizagem de uma língua estrangeira é diferente da aprendizagem 

de outras disciplinas, principalmente pelo seu caráter social, que prevê a 

interação, direta ou indiretamente, do indivíduo com povos e culturas 

diferentes da sua. Estando contemplada na área de conhecimento das 

ciências humanas, a aprendizagem de uma língua adquire um caráter 

individual e único, já que exige processos cognitivos ligados à experiência 

de vida de cada indivíduo. Conhecer a comunidade na qual a língua-

-alvo está inserida é imprescindível, principalmente, se considerarmos a 

língua como um dos códigos que melhor representa a cultura de um povo. 

(BERGMANN, 2002: 64)

A partir da proposição de um jogo ou brincadeira, podia-se abordar os mais diversos 
campos lexicais, como por exemplo o campo semântico sobre os animais, a partir do jogo 
da cabra-cega que, na Itália, é chamado de mosca cieca.

Mas o valor da informação não precisa ser em todos os casos remetido à exploração 
de um determinado campo semântico, muitas vezes sua importância  pode estar restrita à 
descoberta de um por quê? até então sem resposta, como por exemplo, a capucheta, um tipo 
de pipa feita de jornal e sem varetas, influência dos imigrantes do século passado que se 
estabeleceram em São Paulo e cujos descendentes disseminaram o uso aportuguesado para 
o que seria cappuccetto (chapeuzinho).

Uma brincadeira interessante e tipicamente italiana utilizada para a memorização de 
números é conhecida como mora. No jogo, duas pessoas escondem as mãos atrás das cos-
tas e ficam de frente uma pra outra. Em seguida, devem escolher uma quantidade de 
dedos para mostrar, ao mesmo tempo em que tentam imaginar quanto daria a soma de 
seus dedos com os do outro jogador. Juntas, mostram os dedos e gritam o número que 
pensam que é a soma. Quem acertar, vence. Esse era um exemplo de brincadeira tipica-
mente italiana e que tinha como objetivo não apenas reforçar a assimilação dos números, 
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mas principalmente reforçar que existem diferenças culturais mesmo quando se trata de 
brincadeiras infantis.

O livro Impara l’italiano cantando apresenta ainda várias brincadeiras muito conhe-
cidas no Brasil e que podem ser adaptadas para o contexto de ensino-aprendizagem de 
Italiano LE para crianças do ensino Infantil e Fundamental. Em tempos de modernidade 
e tecnologia, em que o universo infantil está repleto de violência e jogos por computador, 
não deixa de ser interessante refletir sobre a realidade atual e, quem sabe, resgatar a boa 
ciranda de roda e as divertidas brincadeiras, como a do lenço atrás.

3. Cultura e Cidadania
De acordo com o art. 32 da LDBEN (1996), o objetivo primordial do Ensino Funda-

mental é a formação básica do cidadão. A cidadania, portanto, tornou-se o eixo principal 
da educação fundamental no Brasil. Gimenez (2004, p. 35) define cidadania sob quatro 
diferentes perspectivas:

•	 a perspectiva legal, que se concentra em questões como nacionalidade, direitos pe-
rante a lei, conscientização sobre aspectos de direitos legais e educação cívica.

•	 a perspectiva comunitária, que focaliza o desenvolvimento moral e responsabilida-
de, voluntariado, solidariedade e a importância do sentimento de pertencimento à 
comunidade, contribuindo para seu desenvolvimento.

•	 a perspectiva cultural, que focaliza o desenvolvimento da competência intercul-
tural para lidar com as demandas de um mundo cada vez mais interconectado e 
diverso.

•	 a perspectiva crítica, que coloca maior ênfase no valor da educação para conscienti-
zação das relações de poder, agência de indivíduos e coletividades (isto é, capacida-
de de intervir no mundo). Questiona o papel da representação na democracia e os 
mecanismos que mantêm o status quo, bem como o papel dos cidadãos na constru-
ção do mundo em que vivemos.

A LDBEN (1996, art. 32) ressalta ainda, que a aprendizagem de LE também poderá 
servir como meio para que os alunos progridam no trabalho e nos estudos posteriores. 
Assim, tal aprendizagem, componente curricular obrigatório a partir dos anos finais do 
Ensino Fundamental, deverá também contribuir para a constituição de identidades dos 
alunos sujeitos como agentes críticos e transformadores ao longo da Educação Básica 
(DCEs, 2006, p.10)
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É a partir desse mesmo princípio que a LDBEN aponta os objetivos a serem atingidos 
com o ensino de LE ao final do Ensino Fundamental, a saber:

•	 espera-se que o aluno tenha vivenciado, na aula de LE, formas de participação que 
lhe possibilitem estabelecer relações entre ações individuais e coletivas;

•	 espera-se que o aluno seja capaz de usar a língua em situações de comunicação oral 
e escrita;

•	 espera-se que o aluno compreenda que os significados são sociais e historicamente 
construídos e, portanto, passíveis de transformação na prática social;

•	 espera-se que o aluno tenha maior consciência sobre o papel das línguas na so-
ciedade;

•	 espera-se que o aluno reconheça e compreenda a diversidade linguística e cultural, 
bem como seus benefícios para o desenvolvimento cultural do país.

Contemplar o aspecto cultural no cenário de aprendizagem de LE contribui indubita-
velmente para a formação do aprendiz, cada vez mais consciente dos processos identitários 
que marcam os sujeitos.

É preciso inserir a reflexão sobre a própria cultura no contexto escolar ainda nos pri-
meiros anos do ensino, de modo a promover a conscientização e a valorização sobre os 
próprios valores, sobre a própria realidade, sobre a própria identidade, ao mesmo tempo 
em que se constrói um paradigma que, mais do que o diferencie, o complete. 

A língua, a cultura, as dimensões físicas geográficas e espaciais, as configurações sociais 
locais, regionais e mundiais, nada está alheio quando o objeto de estudo quando se calca a 
reflexão sobre o que é considerado estrangeiro.

 4. Considerações Finais
Refletir sobre a aplicabilidade de conceitos de língua, linguagem e cultura no contex-

to de ensino-aprendizagem de línguas é refletir sobre a própria praxis docente, fator de 
fundamental importância para os licenciandos que puderam, antes mesmo de ingressarem 
no mercado de trabalho, formularem a questão colocada por tantos professores de LE, 
durante sua carreira, como aponta Santos, 2004:

O que estou de fato fazendo? Apenas tentando preencher o tempo e as 

cabeças dos alunos com vocabulário e estruturas gramaticais, tentando 
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polir sua pronúncia e repassar comportamentos tidos como padrões nesta 

ou naquela cultura ou tenho tentado fazer com que atinjam o objetivo 

de genuinamente se comunicar com e entender o mundo fora da sala de 

aula? (SANTOS, 2004, p.12).

Difundir a cultura italiana, resgatar e preservar a cultura brasileira resumem o direcio-
namento do projeto e as ações previstas tem, portanto, por objetivo primeiro, promover o 
contato com outra cultura, propor reflexões sobre a cultura brasileira em contraste com a 
estrangeira, despertar o interesse pelo aprendizado de outras línguas.

Além dos benefícios de aprender uma LE, o contraste entre as culturas brasileira e ita-
liana permite refletir sobre valores, tradições, crenças e comportamentos sociais e, assim, 
reforçar os valores de cidadania, promover a tolerância étnica segundo uma abordagem 
voltada para a valorização dos direitos humanos, contribuir para a conscientização ecoló-
gica, para o resgate da memória cultural.

Por meio da abordagem intercultural espera-se poder despertar a curiosidade dos 
alunos, fazê-los refletir sobre outras culturas, auxiliá-los a reconhecer que as semelhan-
ças e a aceitar as diferenças, promovendo um ambiente de tolerância e de fraternidade 
entre os povos.
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Resumo: O presente artigo visa apresentar um projeto que tem como objeti-
vo contribuir na formação de leitores e produtores de textos críticos 
e autônomos por meio da literatura Infantil, de forma divertida e 
prazerosa; estimulando assim a imaginação, a fantasia e ampliando 
o repertório cultural e visão de mundo dos leitores. Desse modo, se 
houver uma leitura competente, esta serve de subsídio para produções 
de qualidade. Assim, o projeto em questão oferece aos professores e 
aos alunos uma forma diferenciada e contextualizada para se trabalhar 
com textos literários e  outros tipos de produções, modificando a visão 
que se tem do trabalho com produções escritas. Há que se destacar 
que o projeto apresentou bons resultados referente à participação das 
crianças nas discussões, nas brincadeiras, nas produções artísticas e 
escritas, ou seja, um maior envolvimento e interesse pela Literatura e 
suas contribuições. 

Palavras-chave: Literatura Infantil, Leitura, Ensino Infantil e Fundamental, Produção 
de texto, Formação de leitores.

Breve Histórico
Acreditando na importância do trabalho com leitura, produções escritas e artísticas 

no Ensino Fundamental e na Educação Infantil, em 2009 o projeto “Ciranda da leitura: 
a Hora do Conto vai à escola” deu continuidade ao projeto “Sala de leitura: formando 
leitores literários”. Ambos os projetos são desenvolvidos no CELLIJ (Centro de Estudos 
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em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil) localizado na FCT-UNESP – campus de Pre-
sidente Prudente. O projeto teve início em 2006 com o objetivo de incentivar a leitura, 
contudo traçou novos rumos no ano de 2009. Além do estímulo à leitura através de práti-
cas com Literatura Infantil, ainda valoriza a produção de textos contextualizada, por meio 
de textos literários dentro da sala de aula. Objetivando uma efetiva formação do leitor 
literário e escritor autônomo, implicando em práticas de leitura voltadas para a satisfação 
das necessidades culturais, sociais e afetivas do ser humano, a “Hora do Conto” é realizada 
com alunos de escolas públicas e privadas no próprio espaço do CELLIJ, por alunas do 
curso de Pedagogia. As escolas entram em contato com o Centro de Estudos para agendar 
horários e levar as crianças para uma hora de contação de histórias literárias com o auxílio 
de diversas técnicas. Em outro momento, as estagiárias visitam as escolas para realizarem 
atividades artísticas e escritas que complementam as histórias contadas. 

Pressupostos Teóricos
Atualmente muito se fala em momentos de contar histórias ou de oralidade como a 

“Hora do Conto” nas escolas brasileiras. Há uma valorização da leitura de textos literários; 
pois se julga importante desde os primeiros anos de vida da criança o contato com his-
tórias e material escrito. Desse modo, antes de ler e escrever a criança tem contato com o 
universo da leitura, seja ao escutar os adultos contando fatos corriqueiros do dia-a-dia ou 
simplesmente ao ouvir histórias infantis contadas por seus pais. 

Partindo desse pressuposto, o resgate da oralidade é importante, haja visto que muitas 
vezes a mesma é perdida ou até mesmo esquecida pelos contadores e mediadores de leitu-
ra, que reduzem a história a simples leitura de um texto. Ler não significa apenas decodi-
ficar ou decifrar o código escrito, mas sim interpretar, narrar, vivenciar, estabelecendo um 
vínculo afetivo com o seu ouvinte e tornando a história significativa para que seja possível 
preencher possíveis lacunas que surgem. 

Ao realizarmos a “Hora do Conto” com crianças da Educação Infantil (idade com-
preendida entre 6 meses e 5 anos), apresentamos a linguagem escrita como objeto do 
conhecimento, com o intuito de promover entre as crianças uma melhor aproximação ao 
sistema de representação escrita usando mediações de leitura. Sendo assim, após a narra-
ção da história trabalhamos com estratégias de compreensão com base no texto literário, e 
utilizamos as atividades artísticas e lúdicas que contribuem muito para o desenvolvimento 
pleno da criança de uma forma divertida.

Se leitura deve ser um hábito, deve ser também uma fonte de prazer, e 

nunca uma atividade obrigatória, cercada de ameaças e castigos e enca-
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rada como uma imposição do mundo adulto. Para se ler, é preciso gostar 

de ler. (SANDRONI; MACHADO,1991, p.11). 

Para Ferreiro (1985), o processo de conceitualização da escrita é caracterizado pela 
construção de sucessivas formas de diferenciação, tanto no que se refere a aspectos quanti-
tativos como qualitativos, em que é possível distinguir três grandes períodos: primeiro é o 
período em que a criança consegue diferenciar a escrita de outras representações, como o 
desenho; no segundo, as diferenciações ocorrem através do sistema da escrita; e o terceiro 
é marcado pelo fato da criança já diferenciar as escritas relacionadas com a fala e o som. 

Ao ouvir uma história com o auxílio do livro ou apenas folheando, a criança da 
Educação Infantil começa a criar ideias sobre os possíveis significados da história; ou 
seja, a partir da imagem criam-se hipóteses do que  está escrito, qual  o significado do 
desenho, o nome do objeto que aparece na ilustração, possibilitando a criança construir 
sua própria narrativa.

(...) Portanto, quanto mais efetuarmos no dia-a-dia da Escola Infantil 

estes momentos, mais estaremos contribuindo para formar crianças que 

gostem de ler e vejam no livro, na leitura e na literatura uma fonte de 

prazer e divertimento. (KAERCHER, 2001, p. 82).

 A criança que tem um contato diário com a Literatura Infantil começa a se interessar 
cada vez mais pelo código escrito, e ao pedir para que contem à ela a história novamente, 
inicia-se a memorização dos detalhes e a possibilidade dela própria contar a história da 
forma que está escrita sem ainda saber ler. 

O ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o 

pensar, o teatral, o imaginar, o brincar, o ver o livro, o escrever, o querer 

ouvir de novo (a mesma história ou outra). Afinal, tudo pode nascer dum 

texto! (ABRAMOVICH, 1995, p. 23).

De acordo com a teoria de Ferreiro (1985) há níveis de conceitualização da língua es-
crita prévia à leitura e à escrita convencional,  embora sejam processos do pensamento da 
criança e não correspondem ao pensamento dos adultos alfabetizados. Não é certo acelerar 
o processo para passá-la para o próximo conceito. Portanto, há um processo de aquisição 
por parte da criança, e o ritmo pode variar de uma para a outra. Todavia deve-se considerar 
que há um tempo “normal” e acontecer determinadas aquisições. 
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Em geral, a capacidade de ler é atribuída à pessoa que consegue codificar e decodificar 
símbolos, entretanto, uma leitura requer muito mais, visando objetivos e necessitando de 
uma compreensão.  O ato de ler implica o entendimento do texto e para que isso se faça 
é preciso que o leitor saiba identificar os sinais gráficos, interprete-os e estabeleça relações 
com texto, Assim Colomer (2002) afirma que para seguir o processo da leitura,

... o leitor deve decifrar os signos, oralizá-los mesmo que seja de forma 

subvocálica, ouvir-se pronunciando-os, receber o significado de cada uni-

dade (palavras, frases, parágrafos, etc.) e uni-los uns aos outros para sua 

soma lhe ofereça o significado global . (p. 30). 

O texto oferece a possibilidade de o leitor interpretá-lo a partir de sua experiência e 
conhecimentos, retirando significados e ampliando sua gama de saberes. Desse modo a 
leitura é imprescindível ao indivíduo, em sua vida pessoal e social, já que a leitura amplia 
conhecimentos linguísticos (vocabulário), exercita o raciocínio, a reflexão e o intelecto; 
contribuindo fortemente na aquisição de habilidades e competências de expressão gráfica; 
ou seja, produções escritas. 

Com base na concepção sócio-interacionista, onde a criança aprende na interação com 
o meio, acreditamos que o contato com literatura infantil desde os primeiros anos de vida 
é o início do processo de formação de leitores  e futuros escritores. 

Segundo Craidy e Kaercher (2001), baseadas nas ideias de Vigotsky, mostram que, no 
período de zero aos dois anos, o que pode ser construído é a relação entre o livro e a crian-
ça;  torná-lo próximo como um brinquedo o qual pode divertir e emocionar. O trabalho 
inicial com a leitura literária é importante, pois estimula o interesse, o gosto e o hábito. 
Futuramente esta criança se sentirá encorajada e habituada a realizar leituras por conta 
própria. A infância é o período em que a leitura é tida como atividade de lazer e recreação, 
revelando maior valor para as crianças, e satisfazendo suas necessidades e interesses. 

Para despertarmos a atenção da criança desta faixa etária para a literatura, procuramos 
enquanto narradoras, envolvê-las com o texto, dando vida aos personagens e fazendo 
com que a criança estabeleça relações entre a fantasia e a realidade. Quando atendemos 
salas de maternal (de até dois anos), percebemos o quanto as crianças se alegram com 
o colorido das histórias, querendo chegar cada vez mais perto do livro e ouvir a história 
outra vez.

Existem diversos livros destinados às crianças que ainda não possuem o domínio da 
leitura. Estes são valorizados por suas gravuras grandes e coloridas, com pequenas frases e 
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letras grandes, para que a criança possa observar todos os detalhes, facilitando a interpre-
tação e a identificação dos fatos ocorridos na história. 

No período dos três aos seis anos, ainda segundo Kaercher (2001), os Contos de Fadas 
passam a despertar o maior interesse das crianças e podem auxiliar na organização de suas 
experiências infantis, ajudando a criança a lidar com suas emoções e suas conquistas/per-
das, resolução de conflitos internos e preenchimento de vazios.

Para tanto é necessário que a escolha da narrativa esteja bem fundamentada para o bom 
andamento da “Hora do Conto”, pois cada faixa etária tem suas particularidades e inte-
resses. Para motivar as crianças a ler, a história necessita estar de acordo com as mudanças 
do seu desenvolvimento intelectual e buscar sempre ir além das necessidades e interesses 
das fases de desenvolvimento. Existem muitas orientações acerca dos interesses e assuntos 
que as crianças mais se identificam, mas não podemos padronizar tudo e todos; são apenas 
dados que permitem uma escolha mais adequada e afinada aos gostos gerais das crianças. 

É preciso lembrar sempre que a história trabalha com os aspectos globais dos sujeitos, 
informa, aquieta, alegra e prende a atenção. Segundo Bamberger (1988), a leitura estimula 
o uso e o treino de capacidades intelectuais e espirituais, como a fantasia, o pensamento, 
a vontade, a simpatia, a capacidade de identificar, resultando no desenvolvimento de apti-
dões e expansão do “eu”. 

As crianças devem se sentir estimuladas a realizar uma leitura, sempre de acordo com 
sua idade, com seus gostos e interesses. Este estímulo pode vir do professor, que mantém 
contato e vínculo muito próximo das crianças. Mas para que este transmita e estimule seu 
aluno, ele também necessita compreender e apropriar-se dos significados que a leitura traz 
e oferece ao ser humano. 

É interessante que o ato da leitura competente fosse trabalhada dentro da sala de aula, 
mas o que em geral acontece é um trabalho mecanizado, sendo oferecido às crianças um 
ensino de leitura restrito e padronizado que não traz aos pequenos a vontade de ler um 
texto e entendê-lo. 

O papel e a função social da escola é ensinar a ler e escrever incorporando suas crian-
ças dentro da sociedade letrada. Formar leitores e escritores que tenham a capacidade de 
recorrer aos textos de acordo com suas necessidades e ocasiões, escrever diversos tipos de 
textos e utilizar as informações contidas nestes escritos como fontes de argumentação e 
crescimento intelectual, pessoal e social. 

Neste contexto as crianças precisam enxergar a produção de textos como uma oportu-
nidade de expressão, entender suas funções e utilizá-lo adequadamente, além de visualizá-
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-lo como instrumento de sua vida cotidiana que deve ser apropriado e utilizado verda-
deiramente como uma prática social que as insere na sociedade da cultura escrita, e que 
possibilita intervenções dentro da mesma. 

É ainda mais importante que as crianças tenham contato com os mais variados tipos de 
texto, aprendendo e entendendo suas estruturas e suas funções. Assim como Jolibert (1994, 
Volume II) “acreditamos que o importante é não só a diversidade e a seleção adequada dos 
textos, mas principalmente como o usamos”, e para quem destinamos, afinal os textos redi-
gidos pelas crianças dentro da escola possuem apenas um destinatário, o professor. 

Em muitos casos a escola ensina ler e escrever simplesmente para que os alunos saibam 
fazê-lo, esquecendo das funções que a leitura e a escrita cumprem dentro da vida social do 
indivíduo. A escola ainda realiza uma separação do ensino de leitura e do ensino de escrita 
(sequenciando em anos escolares). Entretanto leitura e escrita andam de mãos dadas, são 
indissociáveis, e devem ser ensinadas e aprendidas em um todo. 

Devido ao controle que a escola necessita realizar sobre a aprendizagem das crianças 
referente à leitura, são realizadas atividades que visam a avaliação. Portanto, se lê apenas 
no momento em que o professor permite, e está envolta de marcações, cobranças, corre-
ções de palavras, etc; sem contar os tipos de textos que circulam no meio escolar, que em 
grande parte são didáticos e paradidáticos; e quando a literatura aparece, está fragmentada, 
dificultando o trabalho com leitura literária, já que essa perde seu sentido, não significando 
nada para as crianças.

Se o professor desconhece que a função essencial da literatura é criar o 

belo e que a linguagem está a serviço desta finalidade, nem poderá pe-

netrar nessa trama na direção adequada, nem conseguirá conduzir seus 

alunos a um bom porto. (KAUFMAN, 1995, p. 135).

  A leitura e a escrita que são trabalhadas em sala de aula não se assemelham em nada 
com estas fora dela, tomando rumos e objetivos diferentes, as crianças ao saírem da escola 
não sabem utilizar o que aprenderam dentro da instituição e esta não terá valor algum em 
sua vida. 

Diante de todos os pressupostos abordados anteriormente, ressaltamos o quanto o tra-
balho com a Literatura Infantil deve ser estudado e preparado, para que haja uma prática 
rica, que valoriza  o hábito e o gosto pela leitura, a escrita, a cultura, a imaginação, a cria-
tividade, a autonomia, de forma divertida e encantadora que estimula o interesse e prende 
a atenção das crianças.
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A Prática
Neste momento será apresentado como foi desenvolvido o projeto “Ciranda da leitu-

ra: a hora do conto vai à escola”, em duas salas de aula de duas escolas públicas distintas, 
sendo uma da Educação Infantil (Pré II) e outra do Ensino Fundamental (2º ano), que 
apresentaram pontos significativos a serem discutidos. Cabe ressaltar que atingimos um 
grande número de produções, levando em conta a grande demanda de escolas atendidas, 
o que dificultou a escolha. 

 Dentro de cada item serão descritos os seguintes elementos: síntese da história, tra-
balho realizado no espaço do CELLIJ, trabalho realizado em sala de aula e respostas das 
crianças, representadas aqui pelas iniciais do seu nome, seguidas de uma análise baseada 
na proposta primordial do projeto que é a formação do leitor mirim.

Educação Infantil

O trabalho com a Literatura Infantil com pré-escolares deve ser planejado com cautela, 
pois a pouca idade requer histórias com grandes ilustrações, narrativas curtas e simples, 
poucos personagens, e possibilidades de interação da criança com o livro, seja por meio de 
repetições ou manuseio de objetos, fantoches, dedoches, ou ainda músicas e brincadeiras.

A história escolhida para crianças com idade compreendida entre 4 e 5 anos foi “Ma-
ria-vai-com-as-outras” da autora e ilustradora Sylvia Orthof, proporcionando um trabalho 
adequado à idade e aos interesses das crianças, possibilitando o divertimento, a repetição, 
a identificação com as peripécias da personagem principal e a aproximação com o livro.

Síntese da história

Maria era uma ovelha de pouca opinião, que sempre seguia as demais ovelhas, em ati-
tudes e comportamentos. “Onde as outras ovelhas iam, Maria ia também. (...) As ovelhas 
iam pra baixo. Maria ia pra baixo. (...) As ovelhas iam pra cima. Maria ia pra cima.” (OR-
THOF, 2008, p. 4)

Um belo dia as ovelhas resolveram ir para o Pólo Sul e Maria foi também, lá estava 
muito frio e pegaram uma gripe forte. Mesmo assim todas as ovelhas resolveram ir passear 
no deserto, e Maria também. O sol estava fortíssimo e pegaram uma insolação. 

Em outro dia as ovelhas foram comer salada de jiló – e Maria odiava jiló – mas mesmo 
assim comeu como as outras ovelhas. Neste momento, Maria começa a refletir: “Se eu 
não gosto de jiló, por que é que eu tenho que comer salada de jiló?” (p.17). Mas, continua 
fazendo o que as outras fazem...
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 As outras ovelhas decidiram pular do alto do Corcovado para dentro da lagoa, e assim 
foi seguindo uma a uma, pulavam, mas não caíam na lagoa. Deparavam-se com pedras, 
quebravam os pés e choravam: Mé! “E assim quarenta e duas ovelhas pularam, quebraram 
o pé, chorando: mé! mé! mé!” (p.26).

Quando chegou a vez de Maria pular, ela deu uma “requebrada” e resolveu não pular, 
decidiu fazer aquilo que realmente gosta e foi para um restaurante saborear uma deliciosa 
feijoada!  “Agora, mé, Maria vai para onde caminha o seu pé!” (p. 32).

Desenvolvimento da atividade “Hora do Conto”

Para contarmos a história, escolhemos a técnica da ampliação com gravuras, pois, se-
gundo Coelho (1988), é importante refazer os desenhos em tamanho maior para que haja 
um efeito visual mais bonito, e para as crianças perceberem melhor os detalhes, facilitando 
a compreensão e dar possibilidade da criança reconstruir a história, tendo em mente a 
estruturação início, meio, e fim.

A preparação do narrador é um passo essencial, a história é sempre lida antecipada-
mente para apresentar com clareza aos ouvintes e é necessária uma sintonia com a história. 
De início nos adaptamos com o local, e organizamos um semicírculo no chão de modo que 
fiquem confortáveis e facilite a visão das figuras ampliadas.

O momento da Hora do Conto inicia-se com uma conversa das monitoras do CELLIJ 
com as crianças sobre o espaço da biblioteca infantil e em seguida começamos a pergun-
tar para elas sobre as hipóteses do assunto da história a ser contada. Este é sempre um 
momento muito interativo, pois, mesmo sendo pequenos podemos identificar o contato 
que possuem até então com a literatura. Para iniciar a leitura da história cantamos a se-
guinte música:

Era uma vez, assim vai começar...
a linda história que agora vou contar, 
Batam palmas minha gente, bata palmas outras vez, 
Batam palmas bem contente, vou contar era uma vez... 

Partimos então para a narrativa “Maria-vai-com-as-outras”. As crianças participaram o 
tempo todo através das repetições que a história apresenta, o que é muito importante, pois 
assim se sentem parte da narração e opinam sobre o final, como a criança A: “Que bom 
que a ovelha ficou esperta né?” e a criança B: “Minha mãe chama Maria, mas ela não faz 
essas coisas...”; a criança C fala ainda que: “já viu uma ovelha no sítio do seu avô”, ou seja, 
a literatura proporciona este envolvimento da realidade com a fantasia, contribuindo para 
o aumento do vocabulário, e a imaginação.
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Terminada a leitura da narrativa, iniciamos o diálogo com as crianças sobre a ovelha 
Maria, um momento de partilha de opiniões que possibilita a construção da autonomia, e 
as monitoras vão orientando este diálogo e explorando a riqueza da história, respeitando 
a interpretação de cada criança.

Após a conversa, convidamos as crianças para uma atividade de produção artística, em 
que cada criança recebeu uma cópia da ovelha Maria para pintar da forma que quisessem, 
expressando seu gosto. Depois entregamos algodão para colar na ovelha, e por último 
colamos em um palito de sorvete, formando assim um personagem em vara para brincar 
e contar a história que quiserem. Logo após, encerramos a Hora do Conto com uma brin-
cadeira de roda ao ar livre:

Pula pula menininhas...
Pula pula menininhos...
Vamos dar uma voltinha 
E depois dizer: tchau!

Ao encerrar, agradecemos a presença e já combinamos com a professora o dia da nossa 
visita à escola para a aplicação da atividade complementar do nosso projeto.

Desenvolvimento da atividade de produção artística

Na sala de Pré II, iniciamos relembrando a história, de forma diversificada. A monitora 
iniciou contando e cada criança falava um pouquinho do que se recordava. É importante 
destacar que cada criança se lembra de uma parte específica com detalhes, ou seja, da parte 
que mais se identificam, porém há crianças que conseguem recontar a história por meio 
das imagens.

Como material, usamos a narrativa xerocopiada e ampliada para trabalhar sequencia-
ção. Formamos um círculo em volta da história e cada criança pegou uma página, assim 
iniciamos com a capa, sempre com o auxilio da monitora, pelo fato de haver ilustrações 
muito parecidas. Depois a professora dividiu a lousa em três partes: início, meio, e fim; e 
nessas partes foi escrevendo os elementos encontrados pelas crianças na narrativa, ou seja, 
os fatos ocorridos em cada momento. Depois as crianças ficaram livres para desenhar e 
colorir. A finalidade dessa atividade é trabalhar a estruturação de texto, a memória, o ra-
ciocínio lógico, a criatividade na descrição e a oralidade.

Análise 

O trabalho desenvolvido com as crianças da Educação Infantil, de forma geral, foi 
muito produtivo, apesar da pouca idade das crianças atendidas, sempre houve participação, 
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encantamento, diversão, e um grande interesse das educadoras em aprofundar a leitura e a 
literatura infantil no universo da instituição escolar.

Na produção artística citada acima, é possível analisar que as crianças se expressam 
através da criação, obtêm melhor coordenação motora e satisfação em ver no papel seu 
desenho, sua pintura, e entender o porquê desta atividade.

Identifica-se que as crianças estão na fase do Realismo Falhado, descrita por Luquet 
(1969), como sendo o momento em que há um desenho resultante de uma intenção rea-
lista, mas ainda há obstáculos referentes à incapacidade gráfica e psíquica, manifestando 
dificuldades nos movimentos gráficos, de forma não continuada e pouco sintética.

Nos desenhos observados, as crianças apresentam uma variedade grande de raciocínio e 
de compreensão da atividade proposta, haja vista que há crianças que gostam de desenhar 
apenas o que consideram bonito e o conseguem, já outras são detalhistas e obtém alguma 
noção de espaço. Contudo, considera-se que a arte é algo importante para o desenvolvi-
mento das ideias, servindo de base no que se refere a motricidade fina, para seguintes fases 
como a escrita.

Ensino Fundamental

Dentre as histórias contadas para as crianças do Ensino Fundamental no CELLIJ, des-
tacamos “Festa no céu”, recontada por Ana Maria Machado e ilustrada por Marilda Cas-
tanha. Esta escolha foi feita devido à forma que foi contada e os resultados obtidos tanto 
na atividade dentro do CELLIJ quanto na sala de aula. A intenção era que as crianças 
pudessem ver a história com uma visão crítica, podendo compreender a ideologia inserida 
nela e estabelecendo relações entre o texto e o contexto, para que pudessem, de alguma 
forma, refletir nas produções artísticas e escritas.

Síntese da história

Sinteticamente podemos dizer que a história conta a saga de um jabuti queria muito 
ir a uma festa que seria realizada no céu, mas estava impossibilitado, afinal não tinha 
asas. A introdução narra a inquietação dos animais ao saberem que haveria uma festa que 
todos tinham a pretensão de participar. Ao se encontrarem na beira do rio, o bem-te-vi 
explicou que essa festa seria apenas para os animais que voavam, visto que aconteceria no 
céu. Desse modo os animais que não voavam ficaram desapontados e alguns até comen-
taram que não faziam questão de ir, já o jabuti que queria muito, ficou pensando em uma 
maneira para ir à festa.
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O enredo nos mostra os comentários dos animais sobre a tal festa que aconteceria no 
céu: “- Dizem que vai ter um monte de comida gostosa. Bolo, brigadeiro, sanduíche... (...) 
- E vai estar cheio de coisas deliciosas para beber. Laranjada, guaraná, chocolate gelado, 
suco de fruta...” (MACHADO, 2004, p. 8). 

Como todos os convidados seriam pássaros, haveria muita música, inclusive o urubu 
que não sabia cantar, soltava sua voz com sua viola. O urubu implicava muito com os ani-
mais de pele e pelo que não iriam para a festa, magoando seus colegas com palavras como: 
“Que pena que vocês são tão inferiores, não podem ir... Quem sabe, um dia eles fazem uma 
festa no inferno? Aí é só cavar um bom buraco e vocês vão... Rá-rá-rá...” (p.10). 

Alguns dias se passaram quando o jabuti encontrou sua amiga garça e teve uma bri-
lhante ideia! A de pedir para ela levá-lo a festa. A garça, com sua brandura concordou, mas 
com a condição de apenas levá-lo, afinal, após a festa, ela estaria exausta e com a barriga 
cheia de comidas gostosas. Logo o jabuti aceitou e, no dia e na hora marcados lá estava a 
garça a esperá-lo. O jabuti mais rápido do que nunca subiu em suas costas e foram para a 
festa, realizando um belíssimo vôo. 

Chegando na festa ele não conseguia acreditar que poderia existir coisa tão maravilho-
sa, com muitas comidas, bebidas, música, animação, uma tremenda agitação. Comeu de 
tudo um pouco e participou de todas as danças, mas o urubu percebeu sua presença e o 
insultou como sempre, deixando-o um pouco envergonhado.

O jabuti saiu do salão e percebeu que estava muito cansado e não tinha como ir 
embora, foi quando avistou a viola do urubu e teve um grande plano: entrar na viola e 
permanecer lá até que o urubu fosse embora e chegasse à terra, depois ele sairia sem que 
o urubu percebesse.

E assim foi. O jabuti lá ficou e até dormiu. Quando o urubu foi embora com viola 
nas costas, percebeu que estava mais pesada e começou a reclamar do tamanho peso que 
carregava: “Estava mesmo. Tão difícil, mas tão difícil que ele não agüentou. Começou a re-
clamar, suar, cuspir... deve até ter feito outras coisas, porque, de repente, ficou tudo tão fe-
dorento, mas tão fedorento que o jabuti acordou espirrando” (MACHADO, 2004, p. 25).

Desse modo o clímax da narrativa ocorre quando o urubu percebe a presença do jabuti 
dentro da viola, gerando um grande conflito entre eles. Em seguida, o urubu começa a sa-
cudir sua viola virando-a para baixo, e assim o jabuti cai com tudo numa grande pedra, se 
arrebentando todo. Mas, felizmente, deu sorte, pois Deus via tudo e enviou os anjos para 
que consertassem o seu casco. Por isso, até hoje jabuti tem seu casco todo remendado e o 
urubu é fedorento.
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Desenvolvimento da atividade “Hora do Conto”

O momento da “Hora do Conto” teve começo com a apresentação do CELLIJ e do 
nome das contadoras de histórias, com perguntas sobre o motivo da presença dos alunos 
no local, se eles ouvem muitas histórias em seu cotidiano, quem as contam, se elas mesmas 
contam histórias, quais foram às últimas histórias que leram ou escutaram. As  crianças 
participaram bastante, estabelecendo um diálogo conosco o que tornou a conversa gostosa 
e significativa, tornando-se um momento onde as crianças se expressam livremente. Em 
seguida, direcionamos a conversa para o que eles imaginavam sobre a história que ouvi-
riam, do que trataria e quais seriam os personagens. Houve várias tentativas de acerto e 
logo eles adivinharam os personagens nela existentes e criaram diversas hipóteses sobre o 
contexto da narrativa. 

A história foi contada em simples narrativa com o auxílio do livro (COELHO, 1988). 
Antes de iniciar realmente a contação, apresentamos o livro para que as crianças pudessem 
ter contato direto e saber de onde viria a história contada, apresentamos o título da nar-
rativa, a autora, a ilustradora e a editora. Para facilitar a visualização da história e torná-la 
mais interativa e engraçada, utilizamos um jabuti de pelúcia e um violão para encenação 
do urubu cantando e jogando o jabuti para fora de sua viola.

A contação foi realizada por uma monitora (em terceira pessoa), narrando todos os 
fatos já descritos na síntese da história apresentada anteriormente. Esta utilizou de sua 
expressão corporal e facial para prender a atenção das crianças e aproximá-las da narrativ, 
usando também a pelúcia de jabuti, personagem principal. Outra monitora ficou respon-
sável em interpretar o urubu que insultava todos os animais que não voavam, caminhando 
entre as crianças (nos momentos oportunos) e demonstrando seu mau humor. O clímax 
e o fim da narrativa foram encenados pelo urubu (monitora responsável em encená-lo) e 
pelo jabuti de pelúcia (conduzido pela monitora que narrou a história).

Após a contação, iniciamos novamente outra discussão, agora sobre a ideologia da his-
tória, levando as crianças à reflexão a partir de perguntas sobre o que acharam do compor-
tamento do urubu, do jabuti, da garça; qual a parte que eles mais se interessaram, o que 
menos gostaram, o que eles fariam se fosse o jabuti, ou o urubu; e a partir das perguntas/
respostas das crianças estabelecemos um diálogo rico e interessante. Por meio das respos-
tas podemos afirmar que as crianças gostaram mais da parte que o jabuti cai, se quebra 
inteiro e os anjos reconstroem seu casco. Discutimos muito sobre o castigo que o urubu 
recebeu por ter provocado o acidente com o jabuti, causando contradições entre as respos-
tas das crianças, pois algumas acharam o castigo dado ao urubu merecido, outras ficaram 
com pena dos dois animais.
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Depois de toda a conversa iniciamos uma atividade artística, propondo que as crianças 
fizessem um convite para uma pessoa que eles gostavam, comunicando horário, local, dia 
(se fosse um convite de aniversário, por exemplo). Antes da atividade, realizamos uma 
breve explicação da estrutura dos mais variados convites, como por exemplo, um convite 
de formatura que deve conter o tipo de roupa para a devida ocasião, além dos outros 
elementos já apontados.

Após a atividade artística, entregamos uma cópia da proposta de produção de texto à 
professora, explicando que seria aplicada em sala de aula, com a participação de uma das 
monitoras do CELLIJ, no dia e horário que ela achasse adequado (no período máximo de 
uma semana), lembrando que seria recolhida pelo CELLIJ para posterior análise.

Desenvolvimento da atividade de produção de textos

Essa atividade de produção de textos pretendia que as crianças pensassem em algum 
animal de sua preferência e fizessem um texto que explicasse alguma de suas característi-
cas, como por exemplo: o porquê de a girafa ter o pescoço comprido, com a finalidade de 
trabalhar produções escritas diferenciadas, desenvolvendo a coesão e a coerência (estrutu-
ração do texto), tipologia textual, criatividade e imaginação. 

No dia da atividade escrita em sala de aula a monitora estava presente e se apresentou, 
perguntando para as crianças se estas se lembravam dela, se sabiam o que ela estava fazen-
do ali, no espaço delas. Então foi explicado às crianças que deveriam relembrar o dia em 
que visitaram o CELLIJ e tudo o que fizeram, e que posteriormente fariam outra ativida-
de muito divertida que seria compartilhada por todos.

Inicialmente relembramos a história contada na Hora do Conto, deixamos e incentiva-
mos que todos falassem à vontade sobre o que se lembravam da narrativa – foi lembrada 
em seus mínimos detalhes, se lembraram ainda sobre a atividade que realizaram, sendo 
questionadas sobre o paradeiro do convite confeccionado no dia da visita.

Em seguida foi explicado como seria a atividade realizada naquele momento, que con-
sistiria em as crianças escolherem qualquer animal, de sua preferência, e uma característica 
do bicho escolhido, escrevendo uma suposta explicação para tal característica, (exemplos: 
porque o leão tem juba, porque o elefante tem tromba, porque a girafa tem pescoço grande, 
porque a zebra tem listras, etc.).

Todas as dúvidas foram esclarecidas e a sala foi dividida. Já que era uma sala de alfabe-
tização e alguns alunos tinham dificuldades na escrita, resolvemos fazer duplas para que 
pudessem produzir em grupo e um colega ajudasse o outro. Durante as produções escritas 
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a monitora ficou disponível para ajudar todas as crianças, tirar frequentes duvidas, incen-
tivar a criatividade, dar sugestões, etc. 

Logo que as crianças foram terminando seus textos escritos, foi pedido para que elas 
colorissem e enfeitassem suas respectivas produções, e depois entregassem para a moni-
tora. Depois que todos entregaram suas atividades, abrimos o espaço para que as crianças, 
que quisessem, compartilhassem suas produções com todos os colegas.

Análise

Analisando as produções realizadas pelas crianças (Ensino Fundamental) observa-se a 
grande dificuldade e insegurança que eles apresentam no momento da escrita. Contudo, 
de acordo com a faixa etária, surgiram produções muito ricas, inesperadas e criativas e, em 
geral, todos demonstraram interesse e realizaram a atividade. Os alunos A e B demons-
traram entendimento da proposta, facilidade em redigir suas ideias, porém ainda escrevem 
como se estivesse falando, o que chamamos de marcas da oralidade. Além disso, percebe-
-se também falta de pontuação.

Aluno A: B. S. L 
Aluno B: J. C. S 
“Era uma vez uma baleia que era muito gorda e ela vivia no zoológico e todas as pessoas 

perguntavam a si mesmo porque que é que a baleia era tão gorda será que é porque ela 
perdeu o namorado e ela ficou furiosa?

Sera que é por que a mamãe dela não deixa ela brincar?
Já sei é porque ela foi numa festa e comeu salgadinho e muito pedaço de bolo e muitos 

salgadinhos e ficou barrigudinha.”
Nessa produção nota-se que estas crianças possuem muita dificuldade de coerência, 

erros gráficos e demonstram que entenderam a proposta, entretanto se remetem à história 
contada pelas monitoras.

Aluno C: J. A. S. S
Aluno D: V. G
“Era uma vez o leão e estava muito desanimado ai a tigresa falou pro leão vai ter uma 

festa na casa do elefante você vai e tão o leão dise é claro que eu vou ai o leão chegou na 
festa ai o elefante dise porque o leão tem aquela juba sera porque ele asustou. A juba ficou 
tudo pra sima. Ai eles forão pro zoológico ai o elefante dise denovo porque a girafa tem 
aquele ai a turma dise aquele pescoso grande”

Apesar de a atividade ter sido entendida com clareza pela maioria das crianças, houve 
algumas dúvidas e ainda produções que fugiram da ideia central, como podemos observar 
nos alunos E e F.
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Aluno E: J. P. F. L
Aluno F: V. D
“Era uma vez...um cavalo estava no mato e encontrou uma garota e a menina foi jun-

to com o cavalo e o cavalo gostou da menina e eles ficaram a noite inteira e quando eles 
acordaram eles nem se lembraram de quando eles se encontram e o cavalo disse ué o que 
voce esta fazendo aqui sera que eu te beijei e acabou a historia.”

Conclusão
Considerando que o objetivo geral deste projeto visa a promoção da leitura literária, 

conclui-se que as atividades de mediação contribuíram para despertar o gosto e o hábito 
da leitura literária, e maior interesse das crianças pelas produções escritas.

Acredita-se que a literatura infantil continuará fazendo parte do contexto das salas de 
aula atendidas, visto que o projeto possibilitou um trabalho diversificado e produtivo, de 
forma complementar as práticas pedagógicas, devido à participação e o valor dado ao pro-
jeto por parte de todos envolvidos (alunos, professores, monitores, coordenação).

Durante as aplicações de atividades, ficou clara a crescente consciência de que as pro-
duções escritas possuem suma importância no processo de ensino/aprendizagem, sendo 
uma forma de expressão e inserção na sociedade letrada. Ao que se refere à Educação 
Infantil e a produção artística, nota-se que a pluralidade de materiais motiva as crianças 
a produzirem de forma espontânea e criativa, transmitindo aquilo que não conseguem 
explicar com palavras.

Fica claro o brilho nos olhos das crianças ao adentrarem no mundo de fantasia das 
histórias, a recepção, o envolvimento na Hora do Conto, a oportunidade de se expressar 
sem medo de serem avaliadas e demonstrando maior interesse em ler e ampliar seus co-
nhecimentos. 

O interesse dos alunos que participaram do projeto se observa através do entusiasmo e 
pela busca por leituras, em especial a literatura, que auxilia fundamentalmente na forma-
ção do sujeito pensante e autônomo. Mais que o incentivo à leitura por meio da literatura, 
o projeto buscou ao longo do tempo, colocar os sujeitos frente à compreensão do real, 
oferecendo ao leitor o desenvolvimento de suas capacidades e competências intelectuais, 
sociais e afetivas.
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Monteiro Lobato e o Ensino da Gramática

                                                       

                                                       Bruna Tairine Silva (Orientanda-Bolsista)

                                                        Maria Antonia Granville (Orientadora)

                                                                    IBILCE-UNESP

Resumo: Neste artigo, apresentam-se os resultados do projeto “Monteiro Lobato 
e o ensino da gramática”, realizado no período de março a dezembro de 
2009, com trinta e seis crianças na faixa etária dos nove aos dez anos, 
matriculadas no terceiro ano, alunos de uma escola municipal pública da 
cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.  Foi uma inter-
venção na realidade escolar (sala de aula), com o intuito de “trabalhar, 
de forma lúdica e diferente, a gramática” da língua portuguesa, com base 
nas recomendações dos PCNs (1997 e 1998) e com o apoio em teorias 
sobre o trabalho com leitura, com as de Kleiman (2001 e 2004), Solé 
(1998) e Granville (2007 e 2008).   Dessa forma, em um primeiro mo-
mento, comentam-se os referenciais teóricos que fundamentaram o pro-
jeto desenvolvido; em um segundo momento, os métodos utilizados e os 
resultados obtidos junto aos aprendizes. Por fim, tecem-se considerações 
a respeito do ensino de língua materna, em especial, sobre o da gramá-
tica, na sala de aula de educação básica, e sobre o que as crianças podem 
aprender com Lobato sobre o ensino desse componente da língua. 

Palavras-chave: gramática; língua materna; leitura.

Introdução
A gramática é um elemento essencial da língua e está presente na fala e na escrita, 

trazendo, como uma de suas propostas, usos da modalidade padrão.  Existem vários tipos 
de gramática (histórica, normativa ou prescritiva, gerativa, descritiva ou funcional...), mas, 
neste artigo, contempla-se a gramática normativa em virtude do teor da obra literária 
infantil com que se trabalhou com crianças do terceiro ano do ensino fundamental, uma 
vez que Monteiro Lobato usou-a, bem como a nomenclatura gramatical, para elaborar o 
seu livro. Todavia, não é  propósito das autoras deste artigo discutirem os diferentes tipos 
de gramática, já que isso sairia da esfera do estudo proposto, mas, sim, apresentar como, a 
partir da Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB), já conhecida e em uso pelos alunos 
participantes do projeto, foi possível resgatar seus conhecimentos prévios sobre o tema e 
aperfeiçoar/redirecionar alguns conceitos gramaticais já estudados por eles.
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  Na atualidade, o ensino da gramática da língua portuguesa vem preocupando vários 
estudiosos, pois os alunos saem da escola sem realmente aprenderem a usá-la, e os pro-
fessores acabam por trabalhar conceitos e normas gramaticais na sala de aula, sem que 
a maioria dos alunos os aprenda de fato. Todavia, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs, 1997 e 1998), no que se refere à Língua Portuguesa, assim se expressam quanto ao 
ensino da língua materna e, em especial, sobre o da gramática:

O ensino de língua portuguesa, pelo que se pode observar em suas práti-

cas habituais, tende a tratar essa fala da e sobre a linguagem como se fosse 

um conteúdo em si, e não como um meio para melhorar a qualidade da 

produção lingüística. É o caso, por exemplo, da gramática que, ensinada 

de forma descontextualizada, torna-se emblemática de um conteúdo es-

tritamente escolar, do tipo que só serve para ir além na prova e passar de 

ano - uma prática pedagógica que vai da metalinguagem para a língua, 

por meio de exemplificações, exercícios de reconhecimento e memorização 

de nomenclatura. Em função disso, tem-se discutido se há ou não a ne-

cessidade de ensinar gramática, mas essa é uma falsa questão: a questão 

verdadeira é para que e como ensiná-la. (PCNs - Língua Portuguesa - 1º 

e 2º ciclos do ensino fundamental - 1997:39).

De fato, embora já decorrida pouco mais de uma década da publicação dos PCNs para  
os Ciclos I e II do ensino fundamental (PCNs, Ciclos I e II, 1997 e 1998), parece que 
a questão ainda persiste na sala de aula: Devo ou não ensinar/trabalhar a gramática com os 
meus alunos? Como fazê-lo e para quê?

Todavia, as resposta se encontram nos próprios PCNs: a análise e a reflexão sobre os 
usos da língua (oral e escrita), nos mais diferentes e diversificados contextos de uso, permi-
tirão ao professor “trabalhar” a gramática da língua materna, de modo a ensejar aos alunos 
analisarem e refletirem sobre tais usos, facultando-lhes, simultaneamente, a manifestações 
de saberes implícitos e criando espaços para suas re-elaborações textuais, quer no plano da 
oralidade, quer no da produção textual. A isso os PCNs denominam “Análise e reflexão 
sobre a língua”, o que implica, além da análise, reflexão sobre fatos/fenômenos da lingua-
gem e a compreensão de que essa tem a capacidade de “falar sobre si mesma”, empregando 
para isso uma linguagem própria (metalinguagem) que se concretiza na nomenclatura 
gramatical em vigor.
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É necessário considerar que, ao ensinar a gramática da língua materna, os professores 
precisam tomar alguns cuidados, visto que ela auxilia na formação  do competente usuário 
da língua materna. É necessário ensinar os conceitos gramaticais de modo a intervir na 
fala e na escrita dos alunos, para que eles possam aprender, evitando que saiam das salas de 
aulas sem que compreendam a gramática, a sua função na língua, e mais: que concluam a 
educação básica julgando que a gramática não serve para nada!

Por meio de “Emília no país da gramática”, os alunos do terceiro ano do ensino funda-
mental, participantes do projeto, tiveram a oportunidade de entrar em contato, de forma 
prazerosa e em interação/diálogo com fatos e personagens de Monteiro Lobato, entrar em 
contato com a metalinguagem gramatical que lhes foi elucidada não somente pela obra, 
mas também pelo trabalho de leitura desenvolvido pela bolsista.   

Assim, no projeto desenvolvido, a bolsista propôs-se a trabalhar a gramática de modo 
diferente, lúdico, para ajudar os professores no enfoque de conceitos gramaticais e visando 
a um melhor aproveitamento dos alunos.  Para isso, foi usado o livro “Emília no país da 
gramática”, uma criação literária de Monteiro Lobato, que enseja o contato com regras e 
normas gramaticais de um jeito fácil e divertido, explicando aos alunos, com inteligência e 
humor, os mais diferentes conceitos da área específica.

O projeto “Monteiro Lobato e o ensino da gramática” foi desenvolvido em uma escola 
municipal da região de São José do Rio Preto, durante o ano letivo de 2009. Inicialmente, 
foi discutida, com a orientadora, a faixa etária das crianças que participariam do trabalho; 
logo em seguida, foi selecionado o material a ser trabalhado na sala de aula e a escolha 
dos capítulos. Na seqüência, a estagiária- bolsista deu início ao projeto, juntamente com a 
professora titular da classe.

O projeto teve como objetivos gerais: 1- dar continuidade à formação do leitor crítico 
e à do competente usuário da língua materna; 2- colaborar com a professora de língua 
materna, no componente leitura e gramática.

Como objetivos específicos, estabeleceram-se os seguintes: 1- ler “Emília no país da 
gramática” de Monteiro Lobato para conhecer as aventuras da “Turma do Sítio” pelo 
“País da Gramática”; 2- entrar em contato inicial com a “Formação histórica da língua 
portuguesa” (Capítulos 1, 2, 3, 4 e 13 do livro, 2008, p. 14 a 40; 73 a 77); 3- trabalhar, 
ludicamente, alguns dos principais conceitos gramaticais focalizados pelo narrador; 4- 
compreender melhor, por meio da obra, a metalinguagem gramatical; 5- refletir sobre o 
“porquê” das convenções ortográficas da norma padrão; 6- reescrever, sob o ponto de vista 
de uma das personagens e observando as convenções da língua-portuguesa, um dos epi-
sódios da narrativa.   
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Pressupostos Teóricos
Fundamentou o projeto o trabalho de SOLÉ (1998), voltado principalmente à leitura, 

o de Kleiman (2001) também voltado para a leitura no contexto escolar e o de Granville 
(2007 e 2008), sobre Metodologias de Leitura.

No estudo de Solé (1998),  são expostas estratégias  de leitura para motivarem os alunos 
a lerem e para o desenvolvimento da compreensão leitora.  Em relação às estratégias, antes 
de adentrar nestas, a autora focaliza, no livro, alguns tópicos, tais como: interesse que o 
professor tem por leitura e a motivação que passa aos seus alunos; a importância da leitura 
como um instrumento de aprendizado; o prazer que o professor sente ao ler; o “alerta” de 
que: 1- a leitura não deve ser  sinônimo de competição na sala de aula; 2- é essencial apli-
car a leitura em diferentes situações e a ajuda do professor para que os alunos consigam su-
perar os desafios que encontram no momento em que estão lendo (SOLÉ, 1998: 89-114).

A autora (SOLÉ, 1998) destaca, ainda, a importância da motivação no envolvimento 
dos alunos com a leitura e o papel da “ativação o conhecimento prévio do leitor”, impres-
cindível para a compreensão do texto pelas crianças-leitoras.  Ressalta, também, a função 
de cada uma das seguintes modalidades de leitura – a silenciosa e a “em voz alta” – apon-
tando os momentos em que essa última (a “em voz alta”) deve ocorrer na sala de aula, 
tais como: quando se desejar enfatizar alguma passagem, ao chamar a atenção dos alunos 
para o “tom do texto”; ao alertar os aprendizes para a pontuação do texto, em função não 
apenas do ritmo e tom que lhe são próprios, mas também com vistas à construção do seu 
significado pelos alunos. 

Ao ler um texto, todos os leitores possuem um objetivo, seja eles dos mais variados 
possíveis; assim, a autora aponta alguns relacionados às situações de ensino, por serem 
importantes para trabalhar na sala de aula, e indica-nos, ainda, estratégias para ajudarem 
o professor a ativar o conhecimento prévio dos alunos.

A autora também atribui muita importância às perguntas que  os professores devem 
fazer aos alunos sobre o texto lido, para que eles saibam, futuramente, estabelecer obje-
tivos próprios. Solé (1998) ainda se refere a um conjunto de questões formuladas pelos 
professores, que devem abranger os componentes essenciais de um texto, fazendo com que 
os alunos concentrem atenção nas questões fundamentais desse. Para ela, “a leitura é um 
processo de emissão e verificação de previsões que levam à compreensão do texto” (SOLÉ, 
1988, p. 116). A pesquisadora ainda nos indica as seguintes estratégias principais de traba-
lho com leitura: definição dos objetivos (Por que vou ler? Com que finalidade?); atualização 
de conhecimentos prévios; previsão; inferência e resumo. Neste artigo, emprega-se “ativa-
ção do conhecimento prévio”, e não “atualização”, pelo fato de o termo “ativação” corres-
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ponder ao usado por Kleiman (2001) e pelo fato de as autoras deste o considerarem mais 
adequado ao que se realiza na sala de aula, quando se procede ao resgate de informações e 
conceitos que subjazem na memória de longo prazo dos leitores.

Dessa forma,  Solé (1996) procura expor estratégias utilizadas antes da leitura que po-
dem ser usadas pelos professores para motivar os alunos e despertar-lhes o conhecimento 
prévio sobre o tema/assunto em foco, fazendo com que a interação entre o leitor e o texto 
seja a mais produtiva possível.

Também se trabalhou com as propostas de KLEIMAN (2001), ambas do livro “Ofici-
na de leitura: teoria e prática”.  No capítulo 2, intitulado “A concepção escolar da leitura”, 
a autora aponta a atividade de leitura em sala de aula, mostrando o quanto é importante 
o professor manifestar aos alunos certo prazer pela leitura, e a relevância da forma como 
ela é trabalhada, pois existem atividades que deixam os alunos desmotivados. A autora 
enfatizou, também, as práticas de leitura que a escola sustenta,  ocasiões em que o aluno 
é submetido a ler um texto e, logo em seguida, começam as perguntas,  geralmente as 
que demandam respostas óbvias, sem  o professor se ocupar em  verificar se realmente 
os alunos compreenderam o que leram. Assim, a autora enfatiza o quanto é importante 
o conhecimento especifico do professor na área da leitura, para que ele possa desenvolver 
esse processo na sala de aula.

No capítulo 3 “Como lemos: uma concepção não escolar do processo”, Kleiman (2001) 
focaliza o aspecto ou dimensão cognitiva do processo de leitura, para descrever alguns as-
pectos relacionados a crenças de professores, quando trabalham com esse componente do 
ensino de língua materna. Para ilustrar, ela aponta uma reportagem da revista Leitura: teo-
ria e prática, descrevendo que as práticas de leitura estão ligadas às crenças de professores, 
ou seja,  o que eles acham que é o correto, em termos de procedimentos didáticos referen-
tes à leitura, e, com base nessas crenças, trabalham, em suas aulas, a leitura dos textos que 
propõem aos alunos. Esta é uma das razões da reprodução e manutenção de práticas de 
leitura que não ensejam uma compreensão melhor e mais profunda da maioria dos textos 
trabalhados nas aulas de língua materna.

No projeto desenvolvido, a articulação entre leitura e gramática justifica-se pelo fato de 
serem componentes da língua que interagem no ensino e aprendizagem do aluno. Neste, a 
leitura deve ser entendida como um processo complexo, que abrange componentes cogni-
tivos, sociais, políticos, culturais, metodológicos, concretizando-se, de forma individual e 
coletiva, na sala de aula, espaço do estudo e trabalho que deram origem a este artigo. 

Gramática, por sua vez, deve ser entendida como aquele componente da língua que está 
presente na fala e na escrita: em tudo o que falamos, nos discursos (orais) que produzimos 
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a cada momento, a gramática está presente, e não apenas em documentos escritos. A gra-
mática é um dos suportes da língua. No estudo relatado, usou-se a gramática normativa 
pelo fato de, no livro de Monteiro Lobato, o autor servir-se desta e da sua nomenclatura. 
Além disso, houve a preocupação de se trabalharem conceitos mais adequados com as 
crianças, como o de  vogais e grupos vocálicos, por exemplo, já que, nas escolas, essas no-
ções já lhes são apresentadas, segundo uma terminologia normativa, desde o segundo ano 
do ensino fundamental, e  constatam-se algumas lacunas (e, por vezes, erros conceituais) 
no que lhes  exposto.

Metodologia

1. Participantes

Crianças de ambos os sexos, na faixa etária dos nove aos dez anos, provenientes de 
famílias das classes C e D, matriculadas em uma escola municipal próxima ao IBILCE/ 
UNESP. Na sala de aula, havia, ao todo, 36 crianças, 23 meninas e 13 meninos, e todos 
participaram do projeto, sendo que alguns entraram quando este  já  se  havia iniciado . 
Além dos alunos, estavam presentes a estagiária-bolsista e a professora titular da classe.

2. Material

Xerocópias dos capítulos selecionados e de ilustrações alusivas ao “País da Gramática” 
e às personagens do Sítio. Também foram utilizados, à medida do possível, CDs sobre 
as personagens de Lobato, músicas referentes à “Turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo”, 
transparências e retroprojetor. Houve, ainda, folhas de atividades que foram reduplicadas 
e distribuídas aos alunos.

3. Procedimentos do trabalho com a leitura da obra selecionada

A metodologia de trabalho, em contínua interação com as crianças, observou a seguinte 
seqüência:

1- Chamada de atenção/motivação para o tema/assunto da aula, efetuada por 
meio de um cartaz sobre a turminha do Sítio. A capa do livro, ampliada e co-
lorida, também serviu como “Chamada de atenção”;

2- Ativação do conhecimento prévio dos alunos: o que eles já conheciam a 
respeito das personagens de Monteiro Lobato e sobre o “País da Gramática”;
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3- Contextualização do tema/assunto e do autor no tempo e no espaço;

4- Distribuição do texto (capítulo) às crianças, para:

4.1-levantamento de hipóteses sobre o que ocorreria no primeiro capítulo (as 
crianças ficaram à vontade, para levantamento de hipóteses/previsões);

4.2-primeira leitura silenciosa, em duplas, para ciência sobre o capítulo e pos-
terior verificação sobre as hipóteses/previsões que se concretizaram e as que 
não se realizaram;

4.3-estudo de pistas contextuais referentes ao vocabulário até então desconhe-
cido pelas crianças;

4.4- compreensão do texto pelas crianças, dirigida por meio de indagações 
sobre o “enredo” da narrativa; o que o narrador nos contou sobre o passeio das 
crianças pelo País da Gramática; o que motivou esse passeio; quais as atitudes 
e reações da Emília; qual o posicionamento de cada uma das personagens com 
relação às visitas realizadas; de que cada uma gostou mais e por quê;  o que o 
passeio pelo “de Gramática” ensinou a cada um de nós, leitores;

5- Atividades pós-leitura: bingo de palavras estudadas no capítulo; família de 
palavras estudadas; dominó de palavras, (re)escritas (coletiva ou em duplas) 
do capítulo sob o ponto de vista de uma personagem escolhida coletivamente 
pelas crianças; confecção de convites para o passeio e de cartazes referentes ao 
País da Gramática;

6- Verificação (oral) da aprendizagem de novos conceitos sobre a língua ma-
terna, efetuada pelos alunos;

7- Fecho da aula, com a recapitulação (oral) dos conceitos trabalhados e 
a simultânea construção de um quadro sinóptico coletivo, com o registro 
de conceitos trabalhados durante o desenvolvimento da leitura do capítulo 
selecionado.

Com base nesse “roteiro”, no primeiro contato com as crianças, foi-lhes apresentado  o 
livro “Emília no país da Gramática”, feita a apresentação, solicitou-se que elas falassem 
sobre o que conhecem sobre a “Turma do Sítio” e foi lhes apresentado, a seguir, a história 
de Monteiro Lobato. A bolsista contextualizou o autor e a obra, explicando um pouco da 
trajetória de vida e da produção literária do escritor para as crianças.

Logo no início das aulas, as crianças foram organizadas em duplas para a distribuição 
das xerocópias dos capítulos selecionados. Era realizada, então, a “chamada de atenção” 
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para o assunto de livro selecionado para aquele encontro e sobre o que elas achavam que 
iria acontecer no capítulo. A seguir, efetuava-se leitura silenciosa.  Na seqüência, a aluna-
-bolsista fazia uma leitura em voz alta, compartilhada com os alunos, perguntando-lhes 
quais eram as palavras que eles não conheciam, assinalando-as e indicando-lhes pistas 
contextuais, para que eles pudessem depreender o significado mais  apropriado a cada uma 
no contexto do capítulo em estudo e para que conferissem, mais tarde, com o auxílio do 
dicionário, os significados indicados por eles e listados na lousa pela bolsista.  Em seguida, 
como eles sempre solicitavam à licencianda que os deixassem colorir as figuras em branco 
e preto das xerocópias do capítulo selecionado para aquela aula, constantes das xerocópias 
entregues logo no início das atividades preparadas para o dia, era-lhes concedido um es-
paço de tempo para essa atividade. 

Ao término de cada capítulo, era feita uma recapitulação (oral) dos conceitos traba-
lhados e a simultânea construção de um quadro sinóptico coletivo, com o registro de 
conceitos focalizados durante o desenvolvimento da leitura do capítulo selecionado. Eram 
realizadas, também, algumas atividades “pós-leitura”, como a ilustração do capítulo, trans-
formando-o em “história em quadrinhos”, reescrita do capítulo (coletiva ou em duplas), 
sob o ponto de vista de uma personagem escolhida coletivamente pelas crianças, seguida 
de ilustração dos capítulos por elas. Geralmente, desenvolvia-se por encontro/aula, uma 
(ou duas) atividades desse teor, pois nem sempre havia tempo disponível para desenvolver  
todas as modalidade citadas.

Depois de aplicados todos os capítulos trabalhados, era realizada uma atividade final, 
por meio de um questionário com perguntas sobre tudo que foi estudado e perguntas so-
bre o projeto. Ao término do projeto, foi realizado um “bingo de palavras”, com palavras-
-chaves estudadas durante o desenvolvimento do projeto.

Resultados Obtidos
O projeto obteve resultados positivos, pois todos os objetivos propostos foram alcan-

çados, tais como: dar continuidade à formação do leitor proficiente e à do competente 
usuário da língua materna escrita; ler o livro “Emília no país da gramática”;  conhecer as 
“aventuras” da “turma do Sítio” pelo país da Gramática;  entrar em contato com a “Forma-
ção histórica da língua portuguesa”; trabalhar ludicamente alguns conceitos gramaticais 
focalizados pelo narrador e/ou personagens da narrativa selecionada;  discutir o posiciona-
mento das personagens, principalmente o da Emília, ante alguns conceitos e aspectos gra-
maticais da língua;  compreender a metalinguagem gramatical, segundo a “Nomenclatura 
Gramatical Brasileira (N.G.B.);  refletir sobre o porquê das convenções gramaticais da 
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norma padrão da língua materna, em especial as ortográficas; (re)escrever, sob o ponto de 
vista de uma das personagens de “Emília no país da Gramática” um dos episódios narrados 
(os alunos elegeram um para a reescrita); observar as convenções de uso da norma padrão, 
um dos episódios trabalhados e reelaborar, individual, coletivamente e/ou em duplas,  na  
versão final  do texto reescrito anteriormente. 

Com o desenvolvimento do projeto, as crianças passaram a compreender que a gra-
mática contribui para a produção textual, auxiliando-nos a expressarmos com mais cla-
reza nossas idéias, posicionamentos e nosso modo de ler o mundo e as pessoas.   Enten-
deram, também, que a sua função principal é chegar a uma modalidade escrita comum 
a todos os usuários da língua, de modo a facilitar a interação escrita entre os usuários da 
norma padrão e de forma a possibilitar-nos o uso de normas ou regras gramaticais na 
produção de textos escritos, com o objetivo de aperfeiçoá-los na (re)escrita, tornando-
-os mais claros e objetivos. O alcance desse resultado ocorreu devido a todo o trabalho 
feito com as crianças por meio do livro “Emília no país da gramática” e pela metodolo-
gia desenvolvida.

Com relação à receptividade das crianças, a proposta de leitura foi bem recebida por 
elas e proporcionou-lhes maior compreensão do conteúdo gramatical focalizado no livro. 
Elas avançaram nesse processo, devido à contextualização do tema e às atividades pós-lei-
tura, que acabaram motivando-as a trabalharem com os conceitos gramaticais estudados.

Quanto às “manifestações” dos alunos sobre o projeto desenvolvido, a maioria foi po-
sitiva, pois eles prestavam atenção no momento da leitura, tentavam entender as palavras 
desconhecidas por meio da contextualização e compreendiam os conceitos gramaticais 
que foram trabalhados. Também receberam bem a bolsista, durante todo o tempo em que 
projeto foi desenvolvido. Expõem-se, a seguir, alguns depoimentos de alunos participan-
tes do projeto: 

  Agora, só tiro “A” na prova de português. Adorei o projeto, e agora o meu português está 
perfeito.

 O projeto é legal e a gente aprendeu um monte de coisas novas; a gente aprendeu mais sobre a 
gramática, sobre palavras e significados novos.

[O projeto] ensina várias coisas, como palavras sinônimas e etc. Ensinou muitas coisas sobre 
o país da gramática.

 [O projeto] é  muito legal e fez a gente aprender muitas coisas.
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Conclusão
Os resultados obtidos evidenciaram-se positivos para o uso do livro “Emília no país da 

gramática” de Monteiro Lobato e para a adoção da metodologia de leitura contemplada 
(KLEIMAN, 2001; GRANVILLE, 2007 e 2008; SOLÉ, 1988). Ainda apontam para a 
recepção favorável dos alunos com relação ao projeto desenvolvido e para o envolvimento 
deles com o enredo da obra, com as personagens do “Sítio”, com o autor e, principalmen-
te, com os conceitos gramaticais trabalhados. Também se pode constatar a concretização 
da leitura enquanto um processo complexo, que implica componentes cognitivos, sociais, 
políticos, culturais, metodológicos, evidenciados tanto na leitura individual de cada um 
dos alunos como na coletiva, com toda a classe.  Verificou-se, ainda, que as estratégias de 
leitura sugeridas por Solé (1988), em especial, a ativação do conhecimento prévio (este, 
também recomendado por KLEIMAN, 2001,  e por GRANVILLE, 2007), quando em-
pregadas na sala de aula, auxiliam a compreensão leitora, tornando o texto mais explícito 
aos alunos. Outro aspecto importante foi a discussão de cada um dos capítulos com os 
aprendizes, defendida por Kleiman (2001), o que facilitou a aprendizagem dos conceitos 
gramaticais trabalhados em “Emília no país da gramática”.

Enfim, todos os objetivos foram alcançados, em especial, os específicos, o que permite 
à bolsista e à orientadora afirmarem: Este foi um projeto que deu certo.

O projeto foi desenvolvido no ano letivo de 2009 e efetuado junto a trinta e seis crian-
ças de nove a dez anos, em uma escola municipal de periferia da cidade de São José do 
Rio Preto.  Mesmo cientes da pouca motivação dos alunos para o estudo da gramática da 
língua materna, o projeto foi levado para a sala de aula, e, com o auxílio da “Turma do 
Sítio”, de Monteiro Lobato, autor de “Emília no país da gramática”, com a colaboração 
dos estudos contemplados e com a metodologia aplicada, foi possível reverter o quadro 
de desmotivação inicial dos aprendizes, o que permite à bolsista autora deste trabalho e à 
orientadora reconhecerem que o objetivo maior do projeto desenvolvido, dar continuidade 
à formação do proficiente leitor e à do competente  produtor de textos escritos na língua 
materna, foi alcançado. 

Ao concluir, é importante registrar que o trabalho desenvolvido, além de ter alcançado 
êxito junto às crianças, ainda foi muito importante para a estagiária, pois contribuiu para 
a sua formação inicial e ensejou-lhe vivenciar o dia a dia de uma sala de aula dos anos ini-
ciais do ensino fundamental. Também lhe proporcionou a oportunidade de trabalhar com 
estratégias e metodologias de leitura fundamentadas em teorias específicas, que primam 
pelo rigor científico. Para a professora titular da classe, que esteve presente na sala de aula, 
durante todo o período de desenvolvimento do projeto, este também foi importante, pois 
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ensejou- lhe o contato com estudos das áreas de Lingüística Aplicada: Ensino de Língua 
Materna e Psicolingüística e com uma proposta metodológica que se mostrou eficiente, ao  
ser introduzida na sala de aula. 

A autora deste e a orientadora deixam registrados, aqui, seus agradecimentos pela aco-
lhida e apoio recebidos dos alunos participantes, da professora titular da classe, da coor-
denadora pedagógica e da direção da escola municipal onde o projeto foi desenvolvido.
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Música no Ensino Médio:  

Possibilidades e Alcance

Iveta Maria Borges Ávila Fernandes1

Gabriel Augusto Longhitano2 

Guilherme Granato3

 Jacqueline Oshima Franco4

 Márcia Sílvia Garcia5

Resumo: Trabalho desenvolvido com o intuito de construir conhecimento 
sobre Educação Musical no Ensino Médio. Esta é uma pesquisa / 
estudo de caso em processo. Compreendeu as seguintes fases nesta 
primeira etapa: leituras e discussões de textos; elaboração de Instru-
mento de Pesquisa e entrega do mesmo para ser respondido pelos 
alunos da escola; tabulação, elaboração de gráficos e reflexões iniciais 
sobre resultados encontrados.

Palavras-chave: Educação Musical, Ensino Médio, Estudo de Caso

A notória ausência da área de música no Ensino Médio é uma constante. Com a Lei 
11.769, de 18 de agosto de 2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de música 
na Educação Básica, apresenta-se uma urgente necessidade: a de pesquisa e conhecimento 
para que o ensino de música tenha, realmente, condições de se concretizar, conforme pre-
coniza a LDB de nosso país.

Diante desta carência quanto a ensino de música, desenvolvemos em 2009 a primeira 
fase do projeto “Música no ensino médio: possibilidades e alcance”, em colaboração com 
a EE Prof. Alberto Levy, na cidade de São Paulo.

1  Coordenadora do Projeto e Professor Assistente do Departamento de Artes Cênicas, Educação e Fundamentos da 

Comunicação, do Instituto de Artes de São Paulo / Unesp.

2   Discente do curso Licenciatura em Educação Musical, do Instituto de Artes - Campus de São Paulo / Bolsista 

PROGRAD.

3  Discente do curso Licenciatura em Educação Musical, do Instituto de Artes - Campus de São Paulo / Bolsista 

PROGRAD.

4  Discente do curso Licenciatura em Educação Musical, do Instituto de Artes - Campus de São Paulo / Bolsista 

PROGRAD.

5  Discente do curso Licenciatura em Educação Musical, do Instituto de Artes - Campus de São Paulo / Bolsista 

PROGRAD.
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A possibilidade de entrar em contato com a prática, de ir além do uni-

verso teórico, ou da mera imitação da realidade, de desenvolver conhe-

cimentos acumulados, dar-lhes sentido e ampliá-los, já seria motivação 

mais que suficiente. E fazer tudo isso em uma escola onde fui aluna, 

trazia um desafio ainda maior.

É natural que uma “aspirante a profissional” sinta-se atraída pela 

perspectiva de se envolver com a prática e neste caso tratava-se de um 

projeto novo, partindo quase do zero, passando por muitas etapas e 

chagando a um importante resultado final. Construir conhecimento a 

partir deste conjunto de alunos na situação crítica em que se encontra 

o Ensino Médio, desenvolver um trabalho inédito, importante e útil, 

eu precisava participar...               Márcia Sílvia 

À Procura de Pistas
Buscando contribuir na construção de conhecimento sobre a Educação Musical no 

Ensino Médio, segmento para o qual raras publicações são encontradas, apresentamos 
como objetivos deste trabalho: 

•	 Produzir conhecimento sobre Ensino de Arte - Música no Ensino Médio, conside-
rando inter-relações entre linguagens artísticas e áreas do conhecimento; 

•	 Incentivar o ensino e a pesquisa de caráter disciplinar e interdisciplinar, em escola 
de Ensino Médio do Sistema Público Estadual.

Esta é uma pesquisa qualitativa, um estudo de caso em uma escola da rede pública es-
tadual de São Paulo, que tem como foco a Educação Musical no Ensino Médio.

O estudo de caso é uma caracterização abrangente para designar uma 

diversidade de pesquisas que coletam e registram dados de um caso par-

ticular ou de vários casos a fim de organizar um relatório ordenado e 

crítico de uma experiência, ou avaliá-la analiticamente, objetivando to-

mar decisões a seu respeito ou propor uma ação transformadora.  (CHI-

ZZOTTI: 2009, p.102)
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Neste trabalho buscamos conhecimento que responda à nossa pergunta:

•	 Como trabalhar com Educação Musical no Ensino Médio? Quais possibilidades, 
alcance e limites desta questão?

Escolhemos o ensino médio para nosso trabalho, por ser o menos favorecido pela pro-
dução pedagógico-musical. Iniciamos com discussões grupais a partir de textos, artigos, 
reportagens e pesquisas com jovens. Buscamos, assim, subsídios em textos relacionados do 
tema e complementados por pesquisas pessoais, discutindo nossas observações em diver-
sas reuniões, que culminaram com a elaboração de um Instrumento de Pesquisa (ANEXO 
1), respondido pelos alunos do 1º, 2º e 3º anos da escola.

Esse processo foi muito além do que imaginávamos. Resolvemos trabalhar com os 
Instrumentos de Pesquisa respondidos por todos alunos dos períodos da manhã, tarde e 
noite, não fazer um trabalho por amostragem. Com isso a tabulação exigiu bastante. Mas 
todo este percurso trouxe significativa vivência e conhecimento a todos nós, tornando-se 
um aprendizado enriquecedor! 

Em sua versão final o Instrumento de Pesquisa apresenta questões sobre o cotidiano 
dos estudantes, família, mercado de trabalho, escola, estudo, escolaridade, pretensões futu-
ras, lazer, atividades culturais, uso de tecnologias da informação e, especificamente, Músi-
ca. Para seu preenchimento não solicitamos a identificação do aluno, visando obter maior 
adesão e sinceridade nas respostas.

No início do Projeto “Música no Ensino Médio: possibilidades e alcance”, 

deparamo-nos com o primeiro grande desafio. Como iniciar nosso traba-

lho musical e pedagógico com a Escola Estadual Prof. Alberto Levy? Assim 

surgiu a idéia de elaborarmos um instrumento de pesquisa para conhecer-

mos o público com o qual lidaríamos. Após muitas discussões conseguimos, 

em pouco tempo, finalizar o Instrumento de Pesquisa que seria utilizado. 

Foi levando esses Instrumentos de Pesquisa de classe em classe que obti-

vemos os primeiros contatos com os estudantes do Alberto Levy. Fomos 

bem recebidos pela maioria dos alunos, que também se demonstraram 

interessados em nosso projeto.               Gabriel Augusto

... elaboramos um longo questionário com perguntas sobre o cotidiano dos 

adolescentes, a fim de sabermos qual era o perfil do nosso futuro público 
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em relação a valores, gostos musicais, atividades e opiniões sobre diversos 

assuntos. A experiência da pesquisa foi um grande desafio para mim, já 

que realizar uma pesquisa em grupo não é tão fácil, mas acredito que 

contribui para o crescimento de todo o grupo como equipe.                     

Jacqueline  

Iniciamos com leituras e discussões até chegarmos ao nosso Instrumento 

de Pesquisa, o que foi um processo trabalhoso, mas profícuo. Finalmente 

estávamos prontos para irmos à escola, que já havia sido contatada pela 

professora Iveta e sua participação acertada, contudo precisávamos ficar 

atentos para entender sua rotina e dinâmica.

Passamos de sala em sala, sendo apresentados pela coordenadora, expli-

cando nossa presença na escola e entregando o Instrumento de Pesquisa. 

A aceitação foi quase integral, salvo alguns que não demonstraram qual-

quer interesse e outros poucos que não aceitaram participar. E outros, 

depois da notícia correr pela escola, procuraram-nos solicitando a opor-

tunidade de participar da pesquisa.

Nesses dias de contato com a escola foi possível fazer diversas observa-

ções identificando as atitudes mais frequentes em cada um dos diferentes 

grupos de alunos. O comportamento deles difere sensivelmente de acordo 

com a série e o turno, assim como dos  professores e funcionários.                        

Márcia Sílvia 

A escola possui grande número de alunos, conforme tabela a seguir:
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Executamos a fase de coleta de dados em duplas de bolsistas ou individualmente, con-
forme disponibilidade. Nesta ocasião também fizemos observações do cotidiano dos alu-
nos na escola, bem como dos professores e funcionários. Junto à escola foi decidido que 
essa etapa seria executada de sala em sala, ocupando o horário de uma aula para cada tur-
ma, preferencialmente nas que estivessem vagas, e seu preenchimento não foi obrigatório. 
Na ocasião explicávamos a natureza e o intuito de nossa presença na escola, a finalidade 
da pesquisa e a importância da participação de todos.

Gostei de integrar o grupo do Núcleo de Ensino em 2009. Lamento não 

ter podido participar como deveria no que diz respeito ao comparecimento 

a certas atividades, mas mesmo não estando lá, de certa forma estava lá.

Gostei bastante das nossas reflexões a respeito de textos da revista Pátio 

Ensino Médio e de artigos da ABEM6. Gosto muito desse tipo de debate 

e acho que ele rende mais quando é realizado em grupos menores. A 

elaboração do questionário foi interessante, mas o trabalho de apuração 

dos dados para mim foi muito maçante. Senti-me muito pouco apto para 

essa atividade. Porém, acredito que esses dados serão úteis para os próxi-

mos grupos.                       Guilherme 

Concluída a fase de coleta de dados, iniciamos sua tabulação e análise, tarefa que nos 
auxiliou no planejamento da etapa seguinte, a das “oficinas de música”, como proposta de 
encerramento das atividades daquele ano letivo. 

Após esta fase veio a maior parcela do nosso trabalho neste projeto, a de 

tabular e analisar os dados obtidos. Com isso conseguimos levantar o per-

fil dos alunos, informações sobre o dia-a-dia deles, sobre suas preferências 

e relações com as artes,...  Gabriel Augusto

Atendendo à solicitação da escola, conforme disponibilidade de tempo e de espaço 
adequado, as oficinas aconteceram em quatro sábados consecutivos, com participação vo-
luntária dos alunos.

A participação nas oficinas de música oferecidas aos estudantes do “Levy” (forma 
como os alunos designam a escola) frustraram nossas expectativas. Para organizar e di-

6  ABEM - Associação Brasileira de Educação Musical
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mensionar as turmas, executamos um processo de inscrição, porém o interesse demons-
trado não se converteu em efetiva presença. É importante levarmos em consideração as 
inconveniências do período no qual elas aconteceram: final do segundo semestre, aos 
sábados, junto às aulas de reposição. Mesmo assim obtivemos um excelente retorno dos 
alunos que delas tomaram parte, levando em conta a qualidade de seu envolvimento e 
avaliação final feita por eles.

No final do ano participei das duas reuniões de elaboração da primei-

ra oficina. Gostei muito da dinâmica desse trabalho, descobri que gosto 

bastante de trabalhar em grupo na elaboração desse tipo de proposta. 

Novamente, parece-me que o grupo pequeno permite um envolvimento e 

um rendimento muito maiores que a sala de aula.

Concluo essa reflexão afirmando que foi uma empreitada muito positiva. 

Até porque tudo que nos acontece, acontece exatamente como deve acon-

tecer e se não enxergamos nada de revelador nas coisas como elas são é um 

engano nosso.                   Guilherme 

Nas oficinas foram abordados alguns gêneros musicais, como rock, blues, jazz e ele-
trônico, além dos gêneros populares brasileiros: baião e catira. Através da contextuali-
zação desses gêneros, traçamos rápidas relações com outros componentes curriculares, 
como geografia e história. 

Trabalhamos, também, alguns elementos fundamentais da música, como: pulso, ritmo, 
timbre, improvisação, canto e percussão corporal. Procedimentos desenvolvidos sempre 
com o cuidado de viabilizar a participação de todos alunos presentes e de desmistificar a 
viabilidade do aprendizado musical para um grupo com suas características. 

Ao avaliar e refletir sobre a experiência que tive no Núcleo de Ensino, 

posso destacar que aprendi e cresci muito academicamente. Foram vários 

desafios iniciais: o que trabalhar com o Ensino Médio, onde achar mate-

rial didático, quais são os conteúdos adequados, quais são as estratégias e 

ferramentas de ensino.

Os poucos contatos com os alunos do Levy foram valiosos, pois nos pro-

porcionaram uma pequena idéia do que o projeto pode desenvolver no 
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futuro. Nossa idéia foi propor vivências musicais através de oficinas para 

alunos com interesse em música, já que tínhamos pouco tempo para de-

senvolver algum trabalho.   

Poucos alunos compareceram na única oficina que ajudei a ministrar 

com os outros colegas. Eles nos receberam muito bem e a oficina ocorreu 

melhor do que imaginávamos. Conseguimos trabalhar bastante com rit-

mo através de dinâmicas iniciais de grupo, depois com percussão corporal 

e exercícios com movimentos atrelados a sons, além de trabalharmos um 

pouco de canto, tudo isso de acordo com o conhecimento que sentíamos 

que eles já tinham e sempre contextualizando nossas informações. A res-

posta dos alunos foi ótima, pedimos uma curta avaliação do primeiro dia 

para eles, que nos elogiaram e fizeram sugestões.

Infelizmente, acredito que o horário que escolhemos não facilitou para 

que a oficina tivesse um grande público e a época do ano (últimos meses 

de aula) também acabou nos prejudicando. Porém, foi uma boa experi-

ência que já nos ensinou bastante e nos deu algum contato com os alunos, 

por isso ela foi importante.                  Jacqueline  

Ampliando o Olhar

O retorno à escola após as férias de julho, foi retardado por um surto da 

gripe (H1N1) quando, finalmente, pudemos retomar o trabalho. Sugeri-

mos como uma atividade para fechamento do ano, “Oficinas de Música”, 

com vivências musicais que não exigissem conhecimentos prévios.

A direção concordou com as oficinas e solicitou que acontecessem em al-

guns sábados, para não interferir no calendário já prejudicado e auxiliar 

na reposição de aulas. Apesar da numerosa manifestação de interesse via 

inscrição antecipada, infelizmente a presença foi pequena, ficando bas-

tante aquém do esperado. Vale ressaltar que em toda a escola, nesses dias 

havia pouquíssimos alunos e  professores.
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Fora essa atuação na escola, ainda tivemos o extenso trabalho de tabu-

lação dos dados obtidos, análise e construção de gráficos, informações 

necessárias para a continuidade do trabalho no ano seguinte.                

Márcia Sílvia 

 No final do ano proporcionamos um mês de oficinas de música para os 

alunos da Escola Estadual Prof. Alberto Levy. As oficinas foram minis-

tradas aos sábados, após divulgação de classe em classe com cartazes na 

escola e e-mails aos alunos inscritos nas oficinas. Infelizmente, dos quase 

quarenta inscritos somente dez alunos tiveram participação - não fre-

qüente - nas oficinas.           Gabriel Augusto 

Tendo em mãos o rico e vasto material obtido nos Instrumentos de Pesquisa e após o 
trabalho de tabulação, discussão, avaliação pelo nosso grupo, elaboramos diversos gráficos 
estatísticos que facilitaram a visualização e entendimento das informações contidas nos 
dados coletados.  Apresentamos alguns deles: 

Em sua opinião, para que serve a escola? Em sua opinião, o que alunos do Ensino 
Médio esperam dos professores?

Você se preocupa com o seu futuro? Caso afirmativo, você planeja o que para o 
seu futuro?
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O que você gosta de fazer em 
seu tempo livre?

Qual destes gêneros musicais 
você mais gosta?

Assinale em quais eventos e espaços 
culturais/artísticos você costuma ir:

Com que frequência:

Você toca algum instrumento 
musical ou canta?

Caso sim, qual/quais?

Como aprendeu? Você faz parte de alguma banda 
ou conjunto musical?
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Caso afirmativo, a banda ou conjunto
 musical é formado por:

Que tipo de música vocês tocam / cantam?

Vários aspectos das informações coletadas chamaram atenção do nosso grupo. A ideia 
que se faz de que o jovem não se preocupa com o futuro, com a família, com a sociedade 
e com a formação acadêmica e profissional, não foi o que os instrumentos de pesquisa re-
velaram. Pelo contrário, o jovem tem essas preocupações e interesses, o que lhe falta é um 
Ensino Médio de boa qualidade e adequado a ele e ao mundo de hoje.

Os alunos gostariam de um bom ensino e qualidades humanas enquanto características 
dos professores. Em relação ao sistema escolar, os jovens acreditam ser função da escola 
propiciar um ensino que favoreça o real aprendizado, além de prepará-los para o mercado 
de trabalho. Apontam que a escola necessita de mudanças, tanto em relação aos interesses 
pessoais dos jovens, quanto ao que se refere ao ensino, às estruturas do ensino, ambiente 
físico e hierarquia na escola.  

Há um descompasso entre as modificações dos valores sociais, descobertas, avanços nas 
áreas do conhecimento e o ensino na escola. Observamos que a atual proposta do ensino 
médio do sistema público estadual, não contempla os anseios dos adolescentes. 

Os fenômenos musicais na contemporaneidade demandam a busca de 

novas perspectivas analíticas capazes de explicar as mudanças nas formas 

de fazer música que por sua vez trazem novas formas de educar musical-

mente. (SOUZA: 2007, p.15)

Apesar de pouco frequentar eventos e espaços culturais, os Instrumentos de Pesquisa 
não indicam o que os impede, nem o que os motiva. Em contrapartida, apontaram grande 
proximidade com a música, não apenas como arte preferida, mas também como presença 
predominante nos períodos de lazer, assim como nas atividades relacionadas à televisão, 
jogos eletrônicos, ao uso do computador e da internet.

É corrente a idéia de que os indivíduos aprendam no contato e na relação 
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com meios midiáticos como TV, rádio, Internet, livros, imprensa perió-

dica, entre outros, “porque eles constroem uma imagem do mundo e por 

meio da qual construímos a nossa” (Ramos, 2002, p.18). Sob esse ponto 

de vista, a aprendizagem se dá em vários ambientes e locais, inclusive na 

escola. (GONÇALVES: 2009, p.167)

Também constatamos que os alunos têm dificuldade em identificar gêneros musicais. 
Quando inquiridos sobre sua predileção, citam um determinado gênero, porém ao men-
cionarem conjuntos, bandas ou músicos preferidos, fazem referência a representantes de 
gêneros diferentes. Fato que nos leva a interrogações sobre o resultado apresentado na 
questão: “Qual destes gêneros musicais você mais gosta?”. Apesar de usarem os rótulos, não 
sabem, confundem-se ao identificá-los. Isso se deve, também, à difusão pulverizada de 
músicas, graças ao advento do MP3 e internet, superando a venda e a concepção de álbuns 
cuidadosamente produzidos no mercado fonográfico.

Ainda por meio dos Instrumentos de Pesquisa, fizemos um levantamento sobre a for-
mação musical dos alunos. Notamos que poucos têm ou tiveram oportunidade de estudar 
música. No entanto, os jovens apresentam um enorme interesse em desenvolver suas ha-
bilidades musicais, principalmente através do aprendizado de instrumentos musicais. E 
quanto aos que aprenderam a tocar algum instrumento, este aprendizado foi “sozinho”. 
(Ver o gráfico “Como aprendeu”.)

Uma das características da autoaprendizagem desses adolescentes é justa-

mente aprender perguntando, questionando, observando, reproduzindo, 

comparando. Pode ser um colega, um amigo, ou até mesmo um desco-

nhecido. O que parece importar é a oportunidade, o momento. A troca 

ocasionada por este dar e ao mesmo tempo receber constitui, sem dúvida, 

um elemento não só motivador, mas também de reflexão e de ensino e 

aprendizagem. (CORRÊA: 2009, p.36)

Estas são observações da primeira fase desta pesquisa em processo, que até o momento 
foi muito além do que pensávamos. O que a continuidade desvelará? Ou, retomando nossa 
questão de pesquisa:

•	 Como trabalhar com Educação Musical no Ensino Médio? Quais possibilidades, 
alcance e limites desta questão?
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Anexo 1

INSTRUMENTO DE PESQUISA:

CONHECENDO INTERESSES E COTIDIANO 
DOS ADOLESCENTES

Escola Estadual Prof. Alberto Levy

Data: ____/____/ 2009

1. Em qual série do Ensino Médio você está?    (  ) 1ª        (  ) 2ª      (  ) 3ª      

2. Sua idade:___________        Sexo:   (  ) masculino      (  ) feminino   

3. Estado civil:     (  ) solteiro      (  ) casado     (  ) outro:___________________

4. Você trabalha?   (  ) sim    (  )  não   
Caso afirmativo em quê? 
____________________________________________________________________

5. Em sua opinião, para que serve a escola?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. Você mudaria algo na sua escola?    (  ) sim  (  ) não  Caso afirmativo, o quê? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7. Você conhece a atuação do Grêmio na sua escola?  (  ) sim  (  ) não
Se sim, cite uma realização do Grêmio que você gostou.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8.  Em sua opinião, o que alunos do Ensino Médio esperam dos professores?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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9. A família é importante para você? 
 (  ) sim, bastante       (  ) sim, mais ou menos        (  ) sim, um pouco         (  ) não

Por quê?_____________________________________________________________
____________________________________________________________________

10. Você se preocupa com o seu futuro?
(  ) sim, muito    (  ) sim, mais ou menos   (  ) sim, um pouco   (  ) não me preocupo
Caso afirmativo, você planeja o quê para o seu futuro?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

11. O que você gosta de fazer em seu tempo livre? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

12. Você tem costume de usar a internet?    (  ) sim  (  ) não
 Caso afirmativo responda:  
12.1. Com que freqüência você usa?     (  ) quase nunca   (  ) às vezes     (  ) sempre
12.2. Por onde você acessa a internet?  (  ) lan house       (  ) sua casa     (  ) outros:  

 __________
12.3. O que você faz na internet quando a acessa?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
12.4. Você usa o computador para outros fins além de navegar na internet? 
(  ) sim    (  ) não 
       Se sim, para quê?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

13. Você gosta de ler livros?  (  ) sim  (  ) não
13.1. Se sim, qual seu gênero preferido?
____________________________________________________________________

14. Poluição sonora é o efeito resultante da emissão de sons, em volume superior aos 
níveis considerados saudáveis à audição humana.  A poluição sonora o/a incomoda?    

    (  ) sim                  (  ) não
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15.  Assinale em quais eventos e espaços culturais/ artísticos você costuma ir e com 
que freqüência:

      (  ) teatro    (  ) quase nunca   (  ) às vezes   (  ) sempre
      (  ) museu    (  ) quase nunca   (  ) às vezes   (  ) sempre
      (  ) show de música popular  (  ) quase nunca   (  ) às vezes   (  ) sempre     
      (  ) concerto (orquestra, coral, ópera) (  ) quase nunca   (  ) às vezes   (  ) sempre     
      (  ) festa regional/popular  (  ) quase nunca   (  ) às vezes   (  ) sempre     
      (  ) biblioteca    (  ) quase nunca   (  ) às vezes   (  ) sempre
      (  ) cinema    (  ) quase nunca   (  ) às vezes   (  ) sempre
      (  ) centro cultural /casa de cultura (  ) quase nunca   (  ) às vezes   (  ) sempre
      (  ) exposição de arte   (  ) quase nunca   (  ) às vezes   (  ) sempre
      (  ) outro(s):____________________ (  ) quase nunca   (  ) às vezes   (  ) sempre
      (  ) nenhum

16.  Assinale a área artística na qual você mais se envolve:       
(  ) música  (  ) plásticas 
(  ) teatro   (  ) moda      (  ) dança (  ) cinema            (  ) nenhuma   
(  ) outra:________________

17. O que a música é para você?
(  ) passatempo (  ) profissão   (  ) um meio para dançar
(  ) diversão  (  ) forma de protesto                       (  ) outro:______________________
(  ) hobby  (  ) forma de comemoração 

18.  O que o/a atrai numa música?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

19. Qual destes gêneros musicais você mais gosta?
       (  ) Rock  (  ) Pop (  ) Clássico   (  ) Jazz
       (  ) MPB  (  ) Forró (  ) Sertanejo   (  ) Rap
       (  ) Gospel  (  ) Reggae (  ) Samba   (  ) Pagode
       (  ) Funk  (  ) Axé (  ) Eletrônica/Techno
 (  ) Outro/s:_______________________________________________________

20. Cite nome/s de banda/s ou conjunto musical  que você gosta: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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21. Cite nome/s de músico/s que você gosta:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

22. Você tem o costume de ouvir música?    (  ) sim       (  ) não
      Caso afirmativo, com que freqüência?   (  ) quase nunca      (  ) às vezes      (  ) sempre

23. Você tem mais contato com música por meio de:
(  ) Rádio (  ) TV      (  ) Internet   (  ) CD/DVD     
(  ) Celular     (  ) Mp3 player / Ipod        (  )
 Outro/s:_________________________________

 24. Você estuda música?  
(  ) sim, em escola de música     (  ) sim, em aula particular    (  ) sim, na igreja  
(  ) sim, em____________________________ (  ) não estudo música 
24.1. Caso negativo, gostaria de aprender a tocar ou cantar?  (  ) sim  (  ) não
    Se sim, o que?
____________________________________________________________________

25.  Você toca algum instrumento musical ou canta?  (  ) sim  (  ) não   
25.1. Caso sim, qual/quais?
 ___________________________________________________________________
25.2. Como aprendeu?
(  ) sozinho    (  ) em escola    (  ) com amigo    (  ) com parente     (  ) com professor particular   
(  ) outro _____________________________________________

26. Você faz parte de alguma banda ou outro conjunto musical?  (  ) sim   (  ) não
26.1. Caso afirmativo, a banda ou conjunto musical é formado: 
(  ) por amigos da escola     (  ) por pessoas da igreja    (  ) por pessoas da família  
(  ) outro, qual?_____________________________________________

26.2. Que tipo de música vocês tocam / cantam?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

*Os alunos do Projeto Música no Ensino Médio: possibilidades e alcance, do Núcleo de En-
sino do Instituto de Artes da UNESP agradecem. 
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O Cinema e a Sala de Aula: da Tela Para a Vida

Eunice Lopes de Souza TOLEDO1

Denise BATISTA;2 

Douglas Magrini GARRÃO;2 

José Francisco ROSELLI;2 

Nicole Mioni SERNI2 

Resumo: O projeto O CINEMA E A SALA DE AULA: da tela para a vida foi 
planejado para ser desenvolvido junto a alunos do terceiro ano do 
ensino médio, embora possa ser aplicado a diferentes níveis de esco-
laridade, desde que os filmes exibidos sejam devidamente adequados 
à faixa etária de cada classe. Por entendermos que o texto fílmico 
representa uma ferramenta indispensável no interior dos processos 
de ensino/aprendizagem em sala de aula, propusemo-nos a trabalhar 
com, pelo menos uma obra cinematográfica por bimestre, cujos diá-
logos intertextuais podem ser utilizados como estímulo para a proje-
ção de variadas atividades e pesquisas a serem realizadas em grupos 
ou individualmente, com vistas ao crescimento cognitivo e social do 
público escolar, em um processo que leva, gradativamente, das ações 
vividas na escola e fora dela aos objetivos propostos pela concepção 
educacional de Letramento Social.

Palavras-chave: intertextualidade; texto fílmico; escola; letramento escolar e social.

Introdução
Embora os conceitos de interação e de intertextualidade representem diferentes tipos 

de ação e pareçam estar dissociados no dia-a-dia do convívio social, propomo-nos a dis-
cutir, no desenvolvimento deste artigo, como a linguagem do cinema pode promover a 
complementaridade entre ambos, e qual a dimensão deste fato para a educação escolar.

Em termos gerais, a interação social caracteriza-se como o objetivo primordial a ser al-
cançado durante os processos de comunicação interpessoal. Prova disso está, por exemplo, 
na vasta bibliografia gerada pelas inúmeras pesquisas acadêmicas acerca da importância da 
interação entre professores e alunos e entre estes e seus pares. Vale lembrar, que a escola se 
1  Docente pelo Departamento de Linguística da FCL-UNESP/Assis – Orientadora;

2  Alunos bolsistas pelo Núcleo de Ensino 2009.



Pró Reitoria de Graduação - Núcleos de Ensino da UNESP 

1632
C

ap
.10 • A

rtes, Ling
uag

em
, Leitura e Pro

d
ução

 d
e Texto

s

estabelece frente à sociedade como um dos mais propícios ambientes para que o conceito 
de interação se transforme em ação real. 

Por outro lado, a noção de intertextualidade – estudada pela ótica da Lingüística Tex-
tual, e por nós entendida como um conceito sinônimo dos conceitos bakhtinianos de dia-
logismo e polifonia - diz respeito às relações que um determinado texto mantém, implícita 
ou explicitamente, com outros textos, igualmente constituídos pelos indivíduos sociais. 
Tais relações se expressam, de acordo com Bakhtin, por meio de interações verbais, ou não, 
entre enunciadores e enunciatários no interior dos textos. 

É possível afirmar, portanto, que a criação textual pode configurar uma via de duplo 
sentido: de um lado tende a interagir com outros textos anteriormente veiculados por dife-
rentes meios, bem como com seus produtores, e, de outro, busca estabelecer novos diálogos 
entre o produtor e seus interlocutores, instigando a geração de novos textos orais, escritos, 
imagéticos, audiovisuais etc. 

Ao tomar como base o texto fílmico, geralmente nos deparamos com uma mensagem 
construída com um alto grau de criatividade, que se estabelece como campo extrema-
mente fértil, tanto em termos interacionais quanto intertextuais, graças à riqueza de ele-
mentos que compõem a linguagem cinematográfica, já que esta é o resultado da harmo-
nização de outras tantas linguagens (a movimentação da câmera, o ritmo, a iluminação, 
o som, o foco etc.). 

Felizmente, o sistema de ensino no Brasil tem reconhecido o cinema como uma im-
portante ferramenta na construção do conhecimento e no fortalecimento das relações 
interpessoais dentro dos processos de ensino-aprendizagem em sala de aula e para além 
dela. Desta feita, coloca-se em harmonia com os objetivos das abordagens pedagógico-
-educacionais que incluem em seu projeto a capacitação social do indivíduo frente à 
complexidade de práticas de leitura, oralidade e escrita, às quais se vê inserido no seu 
dia-a-dia escolar.

Porém, não podemos nos furtar de refletir, mesmo que brevemente, sobre a difícil rea-
lidade em que se encontra o sistema de educação em nosso país.

Se, em um determinado momento de sua vida, qualquer cidadão desejar informar-
-se acerca do nível de analfabetismo do povo brasileiro, poderá fazê-lo consultando os 
resultados das pesquisas realizadas em todo o território nacional pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) ou por alguma ONG preocupada com as diferen-
ças sociais e as reais condições de vida da população. Ao consultar tais dados, certamente 
sentirá um misto de euforia e desesperança, uma vez que, se por um lado, as pesquisas 
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indicam um constante crescimento do número de crianças, jovens e adultos que se em-
penharam em conhecer a modalidade escrita de sua língua mãe e, portanto, adentraram 
o espaço dos alfabetizados, por outro o país continua a ocupar uma posição bastante 
crítica em relação à maioria dos países do mundo, quando o assunto é justamente o grau 
de alfabetização de seu povo.

Quando esse desejo de informação parte de alguém que pertence ao sistema de en-
sino nacional, a reação torna-se ainda mais desanimadora, pois todo aquele que no seu 
cotidiano participa dos processos de educação transforma-se em “testemunha ocular” da 
incapacidade dos considerados alfabetizados, salvo exceções, de refletir, reagir e recriar 
no interior das atividades diárias de oralidade, leitura e produção textual em sala de aula, 
tanto no ensino público quanto particular.

Pensamos que neste exato momento nossos leitores devem estar se perguntando sobre 
qual será nosso objetivo em apresentar no presente artigo reflexões tão desestimulantes 
acerca do sistema do qual também fazemos parte, ou seja, o Sistema Educacional brasileiro.

Começaremos, pois, nossa argumentação afirmando que são justamente essas práticas 
cotidianas observadas e vividas durante o ensino fundamental e médio e estendidas ao en-
sino superior que nos permitem desejar que as preocupações que nos inquietam sejam lan-
çadas para além do nível de alfabetização demonstrado por alunos do ensino fundamental 
e médio em nossas escolas, mas para o grau de letramento que o aluno universitário, em 
sua grande maioria, demonstra não possuir.

No geral, o jovem chega à universidade sem preparação para a prática da reflexão e da 
oralidade produtiva, crítica, seletiva e mediadora entre os conhecimentos presentes nos 
clássicos das mais variadas áreas do saber humano e a realidade globalizada e audiovisual 
em que está inserido, ou mesmo entre os conteúdos das diferentes disciplinas que fazem 
parte de seu histórico escolar, entendendo-os como coisas estanques, quando não, total-
mente desnecessárias para sua futura profissão.

Estamos certos de que as constatações até aqui apresentadas, embora contundentes, 
têm servido de leitmotiven (fios condutores) para o desenvolvimento de pesquisas no âm-
bito da recente área educacional denominada Letramento Social, cujos postulados vêm ao 
encontro de nossas reflexões pessoais no campo do ensino formalizado, tão necessário ao 
povo deste país.

Por meio deste artigo pretendemos, portanto, conforme afirmado anteriormente, 
discutir sobre a importância da recorrência à arte cinematográfica como instrumento 
facilitador e fomentador do aumento das capacidades estudantis acima questionadas, ou 
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seja, a oralidade, a leitura e a escrita, no âmago dos processos de ensino-aprendizagem 
em sala de aula.

Desse modo, propomo-nos a apresentar breves argumentações sobre filmes, cujos di-
álogos intertextuais podem ser utilizados como estímulo para a projeção de trabalhos e 
pesquisas a serem desenvolvidos com ou por alunos de diferentes níveis de escolaridade, 
com vistas ao seu crescimento cognitivo e social, em um processo que leve da fundamen-
tação teórico-metodológica da Lingüística Textual aos objetivos propostos pela concepção 
educacional de Letramento Social. 

1 – Cinema, Educação e Letramento
Com base em vasta leitura acerca da força e da importância do cinema para a maioria 

das culturas mundiais, percebemos que a arte cinematográfica congrega ou resgata, com 
maior ou menor intensidade, todas as demais formas de arte a cada texto fílmico produzi-
do, não importando sua classificação em termos de gênero e nem o nível qualitativo dessa 
produção. O espectador, além do dever de respeitar a condição de arte de todo texto fílmi-
co, deve, igualmente, entendê-lo, em maior ou menor grau, como um importante veículo 
de interação social e “como um produto cultural que reflete e veicula valores e crenças das 
sociedades em que está imerso”. (Duarte, 2002, p. 106)

Devemos frisar que, no nosso entender, esses são, igualmente, os principais compro-
missos da Instituição Escola na formação de sua clientela: a promoção da interação social 
dentro e fora do espaço escolar e o despertar da reflexão sobre valores e crenças culturais 
da sociedade em que professores, funcionários, alunos e suas famílias se inserem.

Nada mais natural, portanto, do que a união entre as duas instâncias – cinema e escola 
– em busca de resultados mais efetivos e agradáveis no que diz respeito aos processos de 
ensino-aprendizagem em sala de aula.

Embora o conceito de letramento seja extremamente complexo, pois possui diferentes 
sentidos, por nortear um variado número de estudos, com diferentes objetivos, estamos 
adotando no presente artigo, a concepção do modelo ideológico, apresentada por Street, em 
obra que reflete sobre aspectos teóricos e práticos de letramento, e que foi rediscutida por 
Kleiman (2002), conforme indicado no extrato abaixo:

...modelo ideológico, que afirma que as práticas de letramento, no plural, 

são social e culturalmente determinadas, e, como tal, os significados espe-

cíficos que a escrita assume para um grupo social dependem dos contextos 
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e instituições em que ela foi adquirida. Não pressupõe, esse modelo, uma 

relação causal entre letramento e progresso ou civilização, ou modernida-

de, pois, ao invés de conceber um grande divisor entre grupos orais e le-

trados, ele pressupõe a existência, e investiga as características, de grandes 

áreas de interface entre práticas orais e práticas letradas. (p.21)

Reiteramos, portanto, que a arte cinematográfica, devido ao caráter heterogêneo, multi-
facetado e complexo que a caracteriza, além do fascínio que exerce sobre o espectador, abre 
portas para um rol bastante extenso de correlações, intertextualidades explícitas e implíci-
tas que só as práticas da oralidade, da leitura audiovisual e da pesquisa reflexiva conseguem 
lapidar, em busca de um aprofundamento mais coerente e possível dos sentidos propostos 
pelo texto fílmico e de sua retomada no interior dos processos de interação que dão vida 
ao cotidiano social.

Em um primeiro momento, daremos algumas sugestões de filmes, cujos conteúdos 
podem ser pensados, discutidos e repensados no interior de ações de letramento desenvol-
vidas no ambiente escolar.

Posteriormente, resgataremos outros textos fílmicos que foram trabalhados durante 
a aplicação do projeto por nós desenvolvido no âmbito do programa Núcleo de Ensino 
2009, fomentado pela PROGRAD, da UNESP, com o seguinte tema/título: “O CINEMA 
E A SALA DE AULA: da tela para a vida”, envolvendo alunos de uma sala de terceira série 
do ensino médio da escola pública E.E. Profª. Lourdes Pereira, na cidade de Assis, no 
interior do Estado de São Paulo.

2 – O Jogo Polifônico Entre a Tela e a Vida e Vice-
Versa
Consideremos, por exemplo, um evento histórico que envolveu o povo português e seu 

rei Dom Sebastião, no ano de 1578, durante a Batalha de Alcácer-Quibir, cuja influência 
fomentou movimentos históricos e culturais no Brasil, três séculos depois do ocorrido em 
Portugal, com sérias conseqüências, principalmente para o habitante do nordeste brasi-
leiro: podemos reviver esse evento colocando em cotejo textos fílmicos elaborados nos 
dois países, bem como obras literárias que os discutiram com riqueza de detalhes em um 
processo contínuo de intertextualidades explícitas e implícitas, o que certamente propor-
cionará um enriquecimento substancioso no repertório dos alunos das salas de aula em 
que forem apresentados.
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Nesse sentido, é possível trabalhar em classes do ensino médio com duas obras audio-
visuais: a minissérie dirigida por Luiz Fernando Carvalho, que inspirado na obra literária 
de Ariano Suassuna, apresenta o lado mítico do rei português em um discurso com sentido 
divergente ao apresentado pelo diretor português Manoel de Oliveira sobre o mesmo as-
sunto, no interior do texto fílmico Non: ou a vã glória de mandar. Desse modo, o professor 
deverá estimular debates acerca de temas trabalhados no interior dos textos fílmicos e 
antecipar algumas informações, com vistas a despertar a curiosidade dos alunos em conhe-
cer melhor os assuntos e seu interesse em pesquisá-los com mais profundidade. Vejamos 
alguns dados que poderão ser antecipados, por meio da utilização de transparências ou de 
cópias distribuídas em sala de aula:

Impulsionado pelo desejo de compreender e universalizar a história cultural do povo 
nordestino, Ariano Suassuna promove o desencantamento do Rei Dom Sebastião, de 
Portugal, na figura de Quaderna, um palhaço multifacetado que revive a saga do rei por-
tuguês em pleno sertão brasileiro, nas linhas e entrelinhas do romance d’ A Pedra do Reino: 
e o príncipe do sangue do vai-e-volta.  Diante da magnitude da obra literária, o diretor 
cinematográfico Luiz Fernando Carvalho se propõe a estender os horizontes intertextu-
ais das palavras para as imagens, por meio da formatação de uma minissérie homônima, 
para ser veiculada especialmente pela televisão. Em terras de Além-Mar, o consagrado 
diretor cinematográfico Manoel de Oliveira resgata, de forma altamente crítica, a figura 
de D. Sebastião, o Desejado, revestindo-o de uma dura visão histórica, por meio do texto 
fílmico NON: ou a vã glória de mandar, em um processo inverso à aceitabilidade mítica na 
qual o rei português continua envolto em terras brasileiras, celebrado anualmente por um 
dos maiores teatros a céu aberto do mundo, que acontece em Belmonte, cidade localizada 
no interior do estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil.

Os elementos em negrito indicam itens a serem pesquisados pelos alunos, individual-
mente ou em grupos.

Não podemos nos esquecer de que o episódio da Pedra do Reino ou Pedra Boni-
ta representa um entre outros tantos eventos histórico-culturais ocorridos no Brasil no 
início do século XIX, que tiveram como mote a volta messiânica de Dom Sebastião, e 
que, mesmo extintos, deixaram raízes que foram revividas em outros episódios de grande 
importância para a história e para a cultura do povo brasileiro, tais como: a Guerra de Ca-
nudos, de Antônio Conselheiro, no final do século XIX e a Era do Cangaço, de Virgulino 
Lampião, no século XX.

Desse modo, na esteira dos trabalhos desenvolvidos até então com os alunos dentro 
e fora da sala de aula, o professor poderá estender a pesquisa para um acontecimento de 
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maior envergadura para o povo nordestino como a Guerra de Canudos, apresentando-
-lhes a obra cinematográfica homônima de Sérgio Rezende, buscando no texto fílmico as 
variadas ocorrências de intertextualidade, polifonia ou dialogismo, com vistas a captar, o 
máximo possível, a visão expressa pelo diretor acerca do fato histórico protagonizado por 
Antônio Conselheiro e seus seguidores, em Bello Monte, no coração da Bahia, entre os 
anos 1893 e 1897. O mesmo procedimento poderá ser tomado em relação à era do can-
gaço, durante a qual Lampião, considerado cabeça do movimento, tanto encantou como 
assustou o cotidiano do povo sofrido do nordeste brasileiro.

Em relação ao fato histórico-cultural do cangaço, propusemos, durante o desenvolvi-
mento do projeto “O CINEMA E A SALA DE AULA: da tela para a vida”, acima men-
cionado, que os alunos assistissem diferentes gêneros cinematográficos que versam sobre o 
assunto, como, por exemplo: o filme documentário O último dia de Lampião, 1975, de Mau-
rice Capovila; o filme de aventura que busca descrever a narrativa histórica sobre o evento, 
Lampião, o Rei do Cangaço, 1964, de Carlos Coimbra; e, finalmente, uma versão satirizada 
que se enquadra melhor ao gênero comédia, intitulada O Lamparina, 1964, de Mirko Lau-
relli, sendo este último o texto fílmico escolhido para ser assistido em sala de aula.

Como nossa intenção não foi trabalhar com os eventos sócio-históricos e culturais que 
tiveram como mote a volta messiânica de D. Sebastião no Brasil, no âmbito do projeto 
apresentado ao Núcleo de Ensino, faremos um parêntese para expor melhor nossos objeti-
vos e as razões da presença do filme de Mirko Laurelli dentre os textos fílmicos escolhidos 
para dar vida ao projeto.  

Durante o desenvolvimento dos trabalhos com os alunos da terceira série do ensino 
médio da E.E. Profª. Lourdes Pereira, determinamos projetar um texto fílmico por bi-
mestre, que apresentassem o mesmo tema central (ética) e outros temas secundários. As 
exibições foram precedidas de variados tipos de textos para que fossem introduzidos e 
debatidos os outros temas que se faziam presentes em cada texto fílmico, e igualmente nos 
textos de apoio, sem que os alunos soubessem a que filmes assistiriam. 

Iniciamos o trabalho por Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, 1988, seguido dos 
demais: Jesus de Montreal, de Denys Arcand, 1985; Seven: os sete crimes capitais, de David 
Fincher, 1995 e O Lamparina, de Glauco Mirko Laurelli, 1964.

Após as projeções, os debates eram retomados, mediante novos textos, com vistas a 
medir até que ponto os alunos identificariam os temas presentes tanto nas variadas moda-
lidades textuais apresentadas antes e depois da “sessão cinematográfica”, quanto no filme 
assistido, e de que maneira conseguiam definir as relações dialógicas existentes entre eles, 
bem como entre eles e sua própria vida. 
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Outro propósito era permitir que continuassem a exercitar a reflexão e a oralidade, prá-
ticas fundamentais nos processos de ensino-aprendizagem em sala de aula. O compromis-
so final era levá-los a produzir um texto escrito que recuperasse o que de mais marcante 
havia sido trabalhado durante o bimestre.

Em relação ao texto fílmico de Giuseppe Tornatore, intitulado Cinema Paradiso (1988), 
iniciamos nossas reflexões acerca de ética, voltando-nos para o subtema censura, além de 
alguns possíveis diálogos com o texto fílmico de Woody Allen, A Rosa Púrpura do Cairo. 
Ambas as obras utilizam-se da metalinguagem cinematográfica para narrar suas estórias. 
Do mesmo modo, seus protagonistas fazem do espaço físico do cinema o lugar ideal para 
refugiarem-se dos problemas enfrentados no ambiente familiar.

Mediante debates e pesquisas, os alunos conseguiram também vislumbrar algum diá-
logo entre os conteúdos de Cinema Paradiso e as figuras mitológicas de Helena de Tróia 
e Penélope.

O segundo filme programado foi Jesus de Montreal (1989), de Denys Arcand, cujo 
conteúdo dialoga implícita e explicitamente com os ensinamentos presentes no Novo Tes-
tamento, em que Cristo busca “implantar”, na consciência do ser humano, as profundas 
acepções do termo ética.

Adaptado para os tempos atuais, o texto fílmico conseguiu levar os alunos a percebe-
rem temas periféricos, como, por exemplo, doação de órgãos, tentação por suborno, falta 
de valores morais, dentre outros. Este último item promoveu um diálogo direto com a 
obra literária A insustentável leveza do ser, de Milan Kundera, que deu origem ao filme de 
mesmo nome e sobre os quais os estudantes foram estimulados a elaborar uma pesquisa na 
Internet para, desse modo, expandir seus conhecimentos, ao mesmo tempo em que perce-
biam que ao “dar asas” à curiosidade, conseguiam descobrir relações antes não imaginadas.

Em decorrência da gripe H1N1, os alunos não puderam participar da aula em que 
produziriam a dissertação, envolvendo os assuntos discutidos em torno do texto fílmico e 
dos textos complementares.

No terceiro bimestre, os alunos tiveram a oportunidade de trabalhar com um tema 
bastante complexo: o contraponto entre ética e fanatismo religioso. O texto fílmico Seven: 
os sete crimes capitais (1995), de David Fincher permitiu que os alunos desenvolvessem 
variadas pesquisas por se tratar de um filme altamente polifônico, apresentando diálogos 
com ampla bibliografia, tanto literária – A Divina Comédia, de Dante Aliguieri (séc. XIV), 
Paraíso Perdido , de John Milton (séc. XVII), Os Contos de Cantuária, de Geoffrey Chau-
cer (séc. XIV), dentre outras - quanto temática, voltada para a forma de comportamento 
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psicótico de pessoas consideradas serial killers. No âmbito de tais pesquisas, tiveram a 
oportunidade de ler acerca da origem do tema “pecados capitais”, explorados pelo teólogo 
Tomás de Aquino, no século XIII, e que serviram de justificativa para os “crimes capitais”. 
Uma pesquisa mais pontual, voltada para o cinema, levou-os a descobrir que o texto fíl-
mico estudado dialoga intratextualmente com o filme Zodíaco (2007), do mesmo diretor.

Na esteira do discurso “justiça em nome de Deus” ou “proteção aos fracos e oprimidos”, 
portanto ainda no interior do paralelo ética/fanatismo, os alunos assistiram ao filme O 
Lamparina, de Glauco Mirko Laurelli (1964). Elaborado no gênero comédia, o texto fíl-
mico abriu portas para reflexões voltadas a variedades lingüísticas, cultura popular - mais 
especificamente a Era do Cangaço -, discussões sobre os conceitos de heroi e anti-heroi, 
além de um breve paralelo entre a fictícia proteção oferecida por Lampião ao povo pobre 
e sofrido do nordeste e o atual auxílio recebido pelos habitantes das favelas por parte do 
crime organizado e/ou tráfego de drogas.

Ao final da aplicação do projeto, tínhamos em mãos 3 redações de cada aluno, salvo 
exceções, em decorrência de faltas em alguma aula, o que nos permitiu montar uma tabela 
mostrando que a maioria dos alunos (63,9%) apresentou evolução na maneira de escrever, 
indicando maior segurança em fazê-lo, além de maior bagagem de conhecimento a ser 
discutido, 13,9% manteve o rendimento e 22,2%, mesmo demonstrando certa evolução 
em algum momento, apresentou uma baixa entre a primeira e a última redação.

Os alunos também responderam a um questionário em que puderam expressar, sem 
identificação de nomes, as impressões que tiveram sobre o projeto: 65,4% o avaliaram como 
Ótimo e 34,6% como Bom, sendo que ninguém optou pelas qualificações Razoável ou 
Ruim. Todos consideraram que o desenvolvimento do projeto contribuiu para uma melho-
ria significativa em relação 1) aos processos de escrita, 2) aos conhecimentos sobre cinema, 
3) à capacidade de leitura, interpretação e crítica de textos fílmicos, 4) à capacidade de ava-
liar e corrigir os próprios erros. Questionados sobre sugestões de como melhorar o projeto 
no futuro, a maioria apontou para a não necessidade de mudança, embora alguns tivessem 
demonstrado vontade de trabalhar por maior tempo com o cinema nacional e com filmes 
mais atuais. Sobre a atuação dos bolsistas, pediram menos timidez e mais desinibição, bem 
como um pouco mais de segurança frente a alguns temas, principalmente os mais polêmicos.

Importante ressaltar que o projeto foi fortemente elogiado pela direção da escola, bem 
como pela coordenadora da área e a professora responsável pela classe do terceiro ano do 
ensino médio, em que foi aplicado.

Quanto a nós, alunos bolsistas do Programa Núcleo de Ensino 2009, além de aplicar-
mos o projeto O cinema e a sala de aula: da tela para a vida na E.E. Profª. Lourdes Pereira, 
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na cidade de Assis (SP), desenvolvemos, paralelamente, uma pesquisa científica envolven-
do os textos fílmicos trabalhados em sala de aula, o que permitiu nossa presença em dois 
congressos no ano de 2009. No CELLIP (Centro de Estudos Lingüísticos e Literários do 
Paraná), participamos com apresentação de comunicação e no CIC (Congresso de Ini-
ciação Científica), da Unesp, nossa participação se deu por meio da elaboração de painéis.

3 - Conclusão
Embora o cinema brasileiro seja rico em temas que compõem nossa cultura, o professor 

deve apresentar a seus alunos os mais diversificados e produtivos cinemas do mundo, a cul-
tura de seus povos, suas crenças e hábitos, de forma a levá-los a refletir sobre as diferenças 
e as aproximações que dificultam ou facilitam as relações humanas extramuros.

A grande paixão que nutrimos pela arte cinematográfica e a enorme preocupação que 
ocupa nossos pensamentos sobre a difícil condição em que se encontra o sistema educa-
cional brasileiro levam-nos, sempre que possível, a nos engajar em projetos que possam 
oferecer uma parcela de contribuição, mesmo que pequena, para a formação mais valoriza-
da, consciente e reflexiva de crianças, jovens e adultos, que passam tantos anos de sua vida 
ocupando os bancos das escolas brasileiras, muitas vezes sem saber, exatamente, porque e 
pra que o fazem.

A ferramenta principal que fomenta esses projetos é a busca, por meio de pesquisas 
e debates, pelas possíveis intertextualidades (explícitas e implícitas) que permitem aos 
diretores cinematográficos dar vida aos seus próprios textos, e, desse modo, aumentar a 
bagagem de conhecimento de nossos estudantes, em salas de aula do ensino fundamental, 
médio e superior, e sua capacidade de relacionar diferentes textos entre si, mesmo que 
oriundos de variadas fontes e formatos, bem como de reconhecê-los muitas vezes como 
presentes nos acontecimentos cotidianos da própria vida.

Finalizamos essa exposição, fazendo nossas as palavras de Trevizan (2000, p. 98) acerca 
da importância do cinema para a formação e amadurecimento do cidadão, no nosso caso, 
do estudante que se prepara para a vida, auxiliado pelos processos de interação social entre 
professores e alunos, alunos e colegas, em sala de aula:

O cinema é e sempre será um jogo de arte, humanismo e sedução. 

(...) Todo filme repousa, é claro, sobre uma história, com personagens e 

situações aproximadas do mundo real. No entanto, é preciso entender 
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que o potencial artístico de um bom filme não se sustenta no simples 

reconhecimento da credibilidade da história contada, mas, ao contrário, 

reside, sobretudo, na possibilidade de a linguagem criada estabelecer com 

o espectador um nível profundo de comunicação intelectual, filosófica, 

psicológica, emocional. A complexa estratégia de sedução da linguagem 

fílmica aguarda o espectador como um observador capaz de compactuar 

com o cineasta, na busca de um grau elevado de conhecimento filosófico 

sobre o próprio EU e sobre o OUTRO (o mundo). Uma obra de arte, 

através de uma linguagem particular, põe em questão as verdades sociais 

adquiridas, convidando o espectador a uma nova visão do mundo. 
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