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Car@s Pedagog@s,

Temos a alegria de entregar a cada um de vocês os Anais do 
XXI Encontro Paraense d@s Estudantes de Pedagogia 
(EPEPe), que foi realizado de 30 de junho a 3 de julho 

de 2016, com o tema “Pedagog@s para além da Docência: 
desafios contemporâneos”. Essa temática nos instiga para um 
debate profundo sobre a função social da Pedagogia em nossa 
sociedade, pois a Pedagogia, como ciência da educação, nos 
coloca o desafio de reafirmar a identidade docente inerente 
ao Curso de Pedagogia, sem perder de vista os “desafios 
contemporâneos” apresentados para a educação no modelo 
societal hodierno.

São desafios provenientes da presença da Pedagogia no 
setor público e privado, no campo e na cidade, com os homens 
livres e com aqueles que estão privados de liberdade, com os 
alunos comuns e com os alunos deficientes, negros ou brancos, 
pobres ou ricos, heterossexuais ou homossexuais, adultos ou 
crianças, etc. Tudo isso em diferentes dimensões do trabalho 
pedagógico em espaços escolares e não escolares, do qual 
é exigida competência técnica e compromisso político desse 
profissional.

O XXI EPEPe foi coordenado pela turma de Pedagogia 
de 2013 da Universidade Federal do Pará (UFPA), Campus do 
Tocantins/Cametá, flexibilizada em Tucuruí, juntamente com a 
Executiva Paraense d@s Estudantes de Pedagogia. O evento 
contou ainda com equipes de professores e pesquisadores 
do Campus Tucuruí do Instituto Federal do Pará (IFPA), e dos 
Campi Tocantins/Cametá e Tucuruí da UFPA.

O objetivo do evento foi reunir e discutir com os estudantes 
de Pedagogia do estado do Pará os novos rumos da profissão 
em tempo de crise política, ideológica, econômica e social, dando 
ênfase às questões relacionadas ao ambiente escolar: escola 
de tempo integral, projeto político-pedagógico, financiamento 
da educação, conselhos escolares, avaliação externa e interna 

Apresentação



do sistema de educação, reprovações, evasões e outros. Assim 
como aos aspectos da educação em ambientes não escolares 
como o trabalho pedagógico em hospitais, sindicatos, ONGs, 
tribunais de justiça e outros, e ainda levantar discussões sobre 
a formação docente do Pedagogo para sua atuação em tempos 
contemporâneos. A metodologia do evento consistiu na exposição 
e discussão de temáticas mediante mesas-redondas, oficinas, 
grupos de discussão, apresentações de trabalhos acadêmicos 
e palestras, para isso contou com uma equipe de professores 
e pesquisadores da UFPA/Campus de Tucuruí, UFPA/Campus 
do Tocantins/Cametá, Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Pará (IFPA) Campus Tucuruí.

Vivemos no Brasil um período histórico de extremos 
desafios para o campo social, cultural e educacional, trata-
se de uma política de austeridade fiscal, com redução de 
investimentos nessas áreas, que vem ampliando ainda mais os 
problemas educacionais brasileiros.

Nesse sentido, vale ressaltar a contribuição da Pedagogia 
de Pistrak (2005), que destaca a necessidade de integração 
entre teoria e prática, associação com as problemáticas sociais 
e participação nos processos decisórios no interior da escola, 
que nos impulsiona para um processo de democratização da 
educação.

O evento permitiu que os participantes percebessem a 
Pedagogia não somente como campo educacional, sobretudo 
como campo de ações políticas, econômicas, ideológicas 
e culturais e em tudo aquilo que abrange a dinâmica social 
do mundo contemporâneo. Explicita-se, também, que há 
necessidade desses profissionais no mundo do trabalho.

Parabenizamos os estudantes pelo protagonismo exercido 
no processo de construção de encontro. O conhecimento não 
é fruto unicamente das ações de ensino, pesquisa e extensão 
conforme estabelece o modus operandi da universidade, mas 
produz-se também em momentos como esse, de debate coletivo, 
de participação e construção coletiva de uma identidade do 
Pedagogo.

Prof. Dr. Doriedson Rodrigues
Prof. Dr. João Batista do Carmo Silva
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Uma análise sobre as práticas e 
atuações do Pedagogo dentro do centro 
de atenção psicossocial álcool e drogas 

em Bragança-Pará

Erlan José Gatinho

Resumo: Analisa-se o Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Outras 
Drogas – CAPS - AD., com o objetivo de observar quais as ações 
educativas são desenvolvidas na instituição. A instituição é um serviço 
para o cuidado, atenção integral e continuada às pessoas dependentes 
de álcool e drogas, porém não são somente estes. Os profissionais 
desenvolvem as ações de forma individual ou em grupo, neste sentido, 
após esse primeiro contato, observamos ações pedagógicas nas práticas 
que são desenvolvidas na instituição. Notou-se que todos trabalham 
empenhados com um único propósito de contribuir para o processo de 
inserção social dos clientes. Constatou-se que é possível realizar trabalhos 
significativos em todos os processos de atuação de um pedagogo, pois 
o objetivo da educação é transformar um sujeito crítico e reflexivo diante 
de sua realidade e esses conceitos conseguimos observar na prática 
educativa da instituição.
Palavras-chave: Inclusão. Diálogo. Identidade Social.

INTRODUÇÃO
Ao entender como acontece a educação não formal e como 
esta se desenvolve, deve-se ter por base o conhecimento de 
atuação do pedagogo e suas dimensões de atuações no campo 
social através da educação e como esta última se manifesta 
através das vivências e práticas, segundo os parâmetros da Lei 
das Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN), de 1996 
a educação está muito além da sala de aula, pois interfere e 
desenvolve a formação e construção do conhecimento humano, 
e está presente nas mais distintas áreas da sociedade e suas 
diferentes dimensões sociais, humanas e culturais como cita a 
lei “processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, 
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
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pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais” (ART 1º LDBEN,1996).

Sendo assim quando a intencionalidade educacional do 
ser humano é a priori, a educação não formal deve ser valorizada 
e reconhecida, esta que diferentemente dos campos de atuação 
da educação formal que atual nas instituições, da informal que 
possibilita a educação por meio do conhecimento familiar e da 
interação social mais direta, a educação não formal por sua 
vez, possibilita um processo educativo que abrange os distintos 
meios sociais. No entanto embora se assemelhe a educação 
informal devido a vivência social dos indivíduos, a educação 
não formal também distingue-se por possibilitar um aprendizado 
espontâneo, em que a educação é construída e não imposta de 
maneira nativa, não sendo algo naturalizado como na informal 
em que os seres humanos se relacionam possibilitados por 
raças, etnias e outros fatores determinantes a vivencia destes. 
Desta forma a educação não formal possibilita uma educação 
intencional na formação e educação do indivíduo.

Assim sendo a educação não formal possui inúmeras 
características que a definem e revela o papel do educador 
e o pedagogo como um ser não limitado, criando-se portanto 
uma identidade de educador que gera novos educadores 
fazendo com que processo educativo seja reciproco tanto ao 
educador quanto ao educando como pode-se compreender no 
pensamento da teórica “ Na educação não formal, há a figura do 
educador social mas o grande educador é o “outro” aquele com 
quem nos interagimos e nos integramos” (GOHN, 2010, p. 17). 
Portanto a educação não está associada somente ao professor 
como no caso da educação formal, na educação não formal o 
educador é tanto pedagogo como seu sujeito educando, que 
por sua vez também possibilita conhecimento mútuo.

Contudo a educação não formal tem como objetivo e 
intencionalidade a educação e a formação cidadã do indivíduo, 
desta forma criando uma caráter reflexivo e emancipatório, 
assim sendo como analisado no centro de atenção psicossocial 
os “clientes” assim de acordo com a nomenclatura usada na 
instituição para referir-se aos cidadãos que são acolhidos em 
suas intermediações, estes são acolhidos, e após o acolhimento 
desenvolvem-se atividades que proporcionam lazer, diversão, 
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gozo e interação entre os membros e funcionários, gerando 
assim uma atitude e temática inclusiva.

O presente trabalho faz parte da disciplina Estágio 
Supervisionado em Ambientes não Escolares, pela Universidade 
Federal do Pará- Campus universitário de Bragança.

A partir das discussões teóricas vivenciadas em sala 
de aula sobre concepções de educação não formal, fomos 
encaminhados para o Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e 
Outras Drogas – CAPS - AD.

O estágio teve inicio no dia vinte e oito de setembro de 
2015, com o objetivo de observar quais as ações educativas 
são desenvolvidas na instituição. Fomos recebidos pela 
Coordenadora do CAPS, Ivone Costa, graduada em pedagogia 
e especializada em Saúde Mental, atuante em CAPS há 08 
anos. Informados, segundo a coordenadora, que o CAPS - AD 
foi implantado no município de Bragança em junho de 2011, 
através da Secretária Municipal de Saúde e fica localizado na 
Rua Dom Miguel Maria Giambelli, no bairro Padre Luís.

O centro é regido pelo Ministério da Saúde através das 
portarias 334, 336, 216 do ano de 2011, além de parcerias 
com a SESPA, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Secretária 
Municipal de Trabalho e Promoção Social (SEMTRAPS), Centro 
de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS), 
CRAS, Centro de Referência Especializado para População em 
Situação de Rua (Centro POP), e Casa de Passagem.

Imagem 1: CAPS- AD

Fonte: Acervo do Autor.
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OBSERVAÇÃO
A instituição é um serviço para o cuidado, atenção integral e 
continuada às pessoas dependentes de álcool e drogas, porém 
não são somente atendimentos de usuários de drogas ilícitas, 
mas também usuários de drogas lícitas.

O atendimento é realizado por uma equipe multiprofissional 
composta por médico psiquiatra, médico clínico, psicóloga, 
pedagogo, téc. em enfermagem, assistente social, terapeuta 
ocupacional, artesões, agente administrativo, nutricionista, 
educador físico, auxiliar de cozinha e vigias.

Segundo observado, existem varias ações desenvolvidas 
no CAPS - preconizadas dentro de uma portaria - atendimento 
pessoal, em grupo, familiar, consulta médica, oficina terapêutica 
e atividades extramuros. O centro trabalha com a busca 
domiciliar através de visitas nas residências dos clientes, a 
equipe profissional tem como objetivo desmistificar a visão de 
que os usuários de drogas não fazem parte da sociedade.

O CAPS possui um regime doutrinário, trabalha na 
perspectiva de acolhimento com uma filosofia de portas abertas. 
Ao chegar no CAPS -AD os clientes são acolhidos por um técnico 
e posteriormente será traçado um plano terapêutico , após isto 
é realizado uma escuta e observação prévia do histórico dos 
clientes, não é obrigatório que a principio eles passem pela 
consulta médica.

O espaço é organizado, para que apresente uma ambiência 
terapêutica - as cores, os desenhos, a luz - é um espaço de lar 
que descaracteriza o ambiente hospitalar.

No CAPS existe um plano trabalho através do atendimento 
intensivo, semi-intensivo e não intensivo. O intensivo é o cliente 
que participa todos os dias úteis da semana, chega de manhã, 
participa de palestras e oficinas, atividades de campo, almoço, 
momento de descanso, lanche e retorna à tarde pra sua 
residência.

Na modalidade semi-intensivo o cliente vem ao CAPS duas 
vezes por semana, participa de algumas atividades e retorna. 
Estes clientes do atendimento intensivo e semi-intensivo vêm 
ao CAPS por livre e espontânea vontade, os clientes do não 
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intensivo vão ao CAPS apenas uma vez por mês sendo essas 
informações diretas do assistente administrativo.

Os profissionais desenvolvem as ações de forma 
individual ou em grupo, neste sentido, após esse primeiro 
contato, observamos ações pedagógicas nas práticas que 
são desenvolvidas na instituição e segundo Libâneo (2001), 
o pedagogo realiza funções para além do ambiente escolar e 
suas ações pedagógicas perpassam pela educação formal e 
não formal.

As ações desenvolvidas e organizadas na instituição 
possuem o objetivo de promover a reabilitação e a “reinserção” 
dos clientes à sociedade e para que isto ocorra é necessário 
tratamentos para além dos medicamentos. O CAPS-AD visa 
proporcionar momentos nos quais os clientes de maneira 
gradual voltem a se inserir no convívio social, familiar e 
profissional, segundo Gohn (2010) estas ações evidenciam que 
o desenvolvimento social se da a partir do senso comum que irá 
orientar as formas de pensar e agir espontânea destes clientes 
como cidadãos.

PROJETOS TERAPÊUTICOS DA INSTITUIÇÃO
O CAPS-AD desenvolve projetos educativos e profissionalizantes; 
Grupos Temáticos, Oficina de Fotografia, Oficina de Artes 
Plásticas, Terapia Ocupacional e Ações nas escolas.

O grupo temático desenvolvido pela pedagoga tem o 
objetivo de realizar momentos de reflexão, fazer com que 
os clientes percebam em que situação se encontra e que se 
reconheçam como sujeitos integrantes da sociedade. Pois 
através deste diálogo podem reconhecer características para 
além das suas dificuldades, neste sentido eles irão perceber-se 
como agentes ativos em seu tratamento.

Sobre este viés Gohn (2010), discuti a importância desses 
profissionais que desenvolvem atividades temáticas voltadas 
para ações educativas, tendo o diálogo como fio condutor do 
processo, articulado com planejamento, métodos e instrumentos.

Dentre as oficinas ministradas pela pedagoga, a 
confecção artesanal de rosas em E.V.A., que seriam utilizadas 
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posteriormente para ornamentação do círio bragantino, 
proporcionou aos clientes concentração e exercitação da 
coordenação motora.

A instituição visa também proporcionar um aprendizado 
profissionalizante através da Oficina de Fotografia, eles 
trabalham de forma teórica e prática, e tem como objetivo 
reinserir esses clientes no mercado de trabalho. A oficina é 
realizada em alternados dias e trabalham vários aspectos desde 
o ato de fotografar, manuseio dos equipamentos e diversos 
aspectos do uso da fotografia, e fotojornalismo. A figura abaixo 
demonstra como as aulas acontecem na instituição.

Imagem 2: Oficina de fotografia

Fonte: Acervo do Autor.

É evidente a preocupação do CAPS-AD na educação 
dos seus clientes, que não é apenas reabilitá-los, mas criar 
possibilidades para uma vida social significativa e reconhecimento 
como cidadãos, para Oliveira (2007), mas do que isto, o foco é 
lhes proporcionar uma vida digna e humanizada.

A terapia ocupacional também exerce um papel fundamental 
para o bom desenvolvimento das atividades realizadas no 
CAPS- AD, pois proporciona aos clientes momentos de lazer 
e entretenimento e trabalha aspectos educativos, através do 
mosaico, recorte e colagem, o uso das cores para pinturas, filmes 
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com direcionamentos temáticos. A figura abaixo demonstra o 
quanto esse momento da terapia é de suma importância para 
trabalhar aspectos do tratamento, por exemplo, a concentração.

Imagem 3: Oficina de artesanato

Fonte: Acervo do Autor.

O papel do pedagogo atuante no centro de atenção 
psicossocial álcool e drogas vai muito além somente do 
educacional, visa a inclusão social e o reconhecimento dos 
indivíduos que fazem parte da instituição como cidadãos e assim 
a garantia de direitos dos mesmos, gerando, portanto, uma ação 
construtiva e reflexiva de identidade social dos sujeitos. Deste 
modo garantindo a educação não formal sua intencionalidade 
sugestiva a sua ação como pode-se compreender na citação 
da autora “ A aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos 
indivíduos fazer uma leitura do mundo do ponto de vista de 
compreensão do que se passa ao seu redor é fundamental na 
educação não formal” (GOHN, 2010, p. 35).

Assim pode-se compreender que o pedagogo estimula 
o sujeito a reinserção social, gerando autonomia, interação e 
socialização das práticas vivenciadas na instituição, gerando 
assim uma identidade social, e o sujeito por sua vez cria-se um 
caráter reflexivo sobre suas práticas anteriores que o levaram 
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a procurar auxílio na instituição, assim pode-se analisar que 
mudanças as práticas no centro de atenção psicossocial 
interferiram na sua reinserção e inclusão social.

Portanto o papel da educação não formal dentre muitos 
outros presentes na ação do pedagogo dentro do centro de 
atenção psicossocial álcool e drogas se dar pela formação e 
integração do indivíduo como um todo social, fazendo com que 
o caráter reflexivo desenvolvido em meio as práticas presentes 
na instituição sejam voltados a inclusão deste como sujeito 
ativo da sociedade e receptador de seus direitos, pois assim 
entende-se a educação não formal como voltada a formação do 
ser humano como um ser indubitavelmente que esteja incluso 
na sociedade e atuante.

Muitas críticas se fazem quanto a metodologia utilizada 
na educação não formal, devido suas distintas variedades, 
mas pode-se afirmar que devido suas flexibilidades educativas 
e seus processos de ensino, ela não possui metodologias 
imutáveis, no entanto possui metodologias divergentes na 
atuação pois trabalham com indivíduos diferentes e com visões 
e conhecimentos empíricos distintos, mas com o objetivo comum 
de uma construção e inclusão social como um todo.

O pedagogo presente na instituição possibilita em suas 
práticas um aprendizado significativo aos participantes, 
principalmente em relação as oficinas desenvolvidas dentro e 
extramuros do centro de atenção psicossocial álcool e drogas 
em Bragança do Pará, pois as mesmas como: fotografia, 
artes manuais, pinturas em tela e desenhos, bordado dentre 
outras, além de possibilitar um conhecimento novo adquirido, 
haja vista que em sua maioria os participantes não possuíam 
conhecimento prévios e anteriores sobre as mesmas, também 
geram uma formação profissional, para que os “clientes” além 
do aprendizado adquirido possam pôr em práticas suas tarefas 
desenvolvidas e por meio destas garantir custeio financeiro para 
suas necessidades básicas, como: alimento e moradia.

Contudo o pedagogo e seu papel de educador, pesquisador 
dentre outras características que este desenvolve mediante 
suas práticas educativas, servem para revelar que o pedagogo 
possui uma atuação satisfatória na construção da educação e 
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da inclusão dos indivíduos presentes na instituição, e ao mesmo 
tempo que interagi e ensina participantes, ele também por sua 
vez aprende com estes, sendo o diálogo entre eles o meio de 
comunicação. Portanto a troca de conhecimento é de suma 
importância para que o pedagogo conheça seus educandos, 
pois possibilita entender em que ambientes estes estão inseridos 
e de que forma este ambientes influenciam em sua vida diária, 
assim bem como suas tomadas de decisões, suas escolhas e 
consequências destas, desta forma compreende-se, portanto a 
visão de mundo destes indivíduos e assim pode-se trabalhar 
suas necessidades.

Conhecer a realidade dos “clientes’ da instituição garante 
ao pedagogo criar e desenvolvem propostas que visam o 
desenvolvimento cognitivo, social e humano dentro do centro 
de atenção psicossocial, e, portanto, elaborar metodologias que 
possibilitam um aprendizado significativo aos demais membros, 
criando desta forma um realidade conjunta para que os ‘clientes’ 
compreendam a importância do trabalho coletivo, decisões de 
grupo e a importância da vivencia conjunta em sociedade. Desta 
maneira o pedagogo gera a ação reflexiva deste indivíduos e 
estes por sua vez fazem com que estes pensamentos os levem a 
uma nova tomada de decisões em suas ações, e assim portanto 
uma nova vida em sociedade, reconhecendo sua importância 
como parte ativa para a harmonia e de desenvolvimento social 
e humano.

Sendo assim todas práticas do pedagogo desenvolvidas 
dentro do centro de atenção psicossocial devem visar uma 
nova visão de mundo aos indivíduos garantindo mediante 
seu conhecimento empírico já existente a construção de um 
pensamento crítico sobre suas práticas anteriores e sobre a 
reflexão das consequências destas ultimas, propor-se um novo 
meio de atuação na sociedade em que vivem e nos ambientes 
em que estejam inseridos, assim projetando-se uma nova atitude 
mediante suas ações em formação de uma identidade cidadã, 
mas para que tudo isso seja alcançado a ação do pedagogo 
deve ser a base assim como a educação como sua prática, 
fazendo com que este possa lançar a diante as necessidades dos 
sujeitos a serem alcançadas como refere-se a teórica “ Todas as 
atividades desenvolvidas pelo educador social devem também 
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buscar desenhar cenários futuros; os diagnósticos servem para 
localizar o presente, mas também para estimular imagens e 
representações sobre o futuro. O futuro com possibilidade é 
uma força que alavanca mentes e corações, impulsiona para 
buscas e mudanças.”

Assim sendo o pedagogo atua agindo além de sua 
profissionalização, mas desenvolvendo suas atitudes humanas 
e educativas, gerando uma possibilidade na vida dos seus 
educandos, no caso da instituição de seus clientes, desta forma 
estes por últimos renovam suas ações e como cidadãos que 
se reconhecem criam novas possibilidades em suas vidas e na 
daqueles em sua volta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As ações educativas realizadas no CAPS são de fundamental 
importância no processo de reabilitação dos clientes, pois foi 
perceptível o quanto essas ações contribuem para o processo 
de interação e socialização dos usuários, por meio dos trabalhos 
desenvolvidos, como as palestras, oficinas, terapias e consultas.

No que se refere á equipe do CAPS, notou-se que todos 
trabalham empenhados com um único propósito de contribuir 
para o processo de inserção social dos clientes.

Conseguiu-se compreender que a atuação do pedagogo 
não se restringe somente a sala de aula, pois perpassa por 
todos os ambientes formais e não – formais.

Constatou-se que é possível realizar trabalhos magníficos 
em todos os processos de atuação de um pedagogo. Porque a 
pedagoga do CAPS, Ivone do Socorro nos mostrou isso durante 
estes dias analisados, ela desenvolve um trabalho intenso de 
reflexão e diálogo entre todos os sujeitos, e isso tem tido um 
efeito positivo para a instituição e para a sociedade. Porque eles 
conseguem não somente inserir esses sujeitos na sociedade, 
mais também sua valorização de família, identidade e profissão.

Neste sentido, considera-se que educação não acontece 
somente nas instituições educativas se restringindo ao ensino 
por meio do currículo, ela vai para além dessa concepção, 
pois o objetivo da educação é transformar um sujeito crítico e 
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reflexivo diante de sua realidade e esses conceitos conseguimos 
observar na prática educativa realizada no CAPS – AD.

Esses aspectos observados e refletidos vieram contribuir 
e somar para a nossa formação acadêmica, uma vez que nos 
fez compreender uma realidade desconhecida e nos mostrou 
o quanto o curso de pedagogia é abrangente, pois possibilitou-
se vivenciar e conhecer outra maneira de educação, para além 
da sala de aula, e principalmente nos fez respeitar e admirar 
as pessoas que por algum motivo foram marginalizados da 
sociedade, mas que não deixam de integra-la.

Desta forma segundo cita a teórica “a esperança, 
fundamental aos seres humanos, reaviva-se quando 
trabalhamos com cenários do imaginário desejado, com os 
sonhos e os desejos de um grupo” (GOHN, 2010, p. 54). Sendo 
assim a ação pedagógica analisada na instituição possibilita 
além de um aprendizado significativo, a formação educativa e 
social e sobre tudo a renovação humana dos indivíduos gerando 
a possibilidade a estes de uma nova vida, um recomeço e uma 
outra forma de refletir e agir em seus ambientes de convívio, 
gerando portanto uma identidade crítica, reflexiva e cidadão.
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as ações educativas desenvolvidas 
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Resumo: O presente artigo objetiva analisar as ações educativas 
desenvolvidas por três ambientes não escolares, viabilizando possíveis 
intervenções pedagógicas. De cunho qualitativo, a pesquisa desenvolveu-
se no espaço cronológico de três dias, através de visitas as instituições 
Centro de Treinamento Agroecológico Inovação Tecnologia e Pesquisa 
Aplicada do Nordeste Paraense (UDB) da Empresa de Assistência 
Técnica de Extensão Rural do Estado do Pará (EMATER), Cooperativa 
Mista dos Agricultores Familiares dos Caetés (COOMAC) e Comunidade 
Terapêutica – Fazenda Dom Eliseu, localizadas na região bragantina. 
A educação formal, oferecida pela instituição escola rompe com seus 
paradigmas ao extrapolar os muros da escola e desenvolver-se em 
ambientes diversos, ganhando assim novas características e atendendo 
necessidades específicas dos envolvidos, através da pedagogia 
social. Constatou-se o desenvolvimento de práticas educativas pelas 
instituições, de cunho intencional, desenvolvidas de diversas formas e 
por diversos sujeitos, como também a ausência do profissional formado 
em pedagogia, além de visualizar que mesmo sem este profissional 
são promovidas ações de cunho educativo. Fora possível pressupor 
intervenções pedagógicas, constatando que é relevante a presença de 
pedagogos dentro de ambientes não escolares.
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INTRODUÇÃO
O trabalho tem como foco analisar as ações educativas 
desenvolvidas por três ambientes não escolares, viabilizando 
possíveis intervenções pedagógicas. Percebendo a abrangência 
da educação não formal na atual conjuntura, onde múltiplos 
espaços desenvolvem atividades educativas, que outrora eram 
valorizadas somente aquelas desenvolvidas em ambiente 
escolar. Tornando-se relevante para a formação, visualizar a 
ação pedagógica nestes ambientes.

Por longos anos a educação formal esteve no foco das 
atenções, sendo a instituição escolar classificada como detentora 
da única fonte de conhecimento relevante para a sociedade. Até 
a década de 80, no Brasil, a educação não formal ocupava um 
lugar de menor importância, sendo negligenciada tanto pelas 
políticas públicas quanto pelos próprios educadores, que não 
percebiam intencionalidade neste tipo de processo educativo.

Com a crise política e econômica vivenciada pelo Brasil 
durante os anos 90, houve-se a necessidade de reconfigurações 
na estrutura do país. E neste cenário o campo educacional sofreu 
mudanças. Passou-se a valorizar as ações e aprendizagens 
desenvolvidas nos ambientes extraescolares.

A partir de então a discussão sobre a educação não formal 
tem se intensificado devido sua relevante e notória atuação fora 
dos muros da escola. Transpondo limites e desenvolvendo um 
trabalho em que não há predefinições curriculares, onde as 
necessidades e anseios dos envolvidos são tomados como 
ponto de partida para as discussões.

Desta forma faz- se relevante entender como as ações 
educativas são desenvolvidas dentro destes ambientes, 
possibilitando visualizar a educação não formal, pois os 
espaços onde se desenvolvem ou se exercitam as atividades 
de educação não formal são múltiplos assim como afirma Gohn 
(2001). A autora também destaca que “Na educação não formal 
a cidadania é o objetivo principal, e ela é pensada em termos 
coletivos. Organizando-se processos educativos [...] para 
grupos específicos, [...] segundo as demandas sociais”.

Enquanto prática social a educação não formal, apresenta 
papel notório ao desenvolver um processo em que o coletivo, o 
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todo seja valorizado, em que as experiências de vida, anseios e 
necessidades sejam levadas em conta, possibilitando aos seus 
envolvidos maior integração, ideal de pertencimento ao grupo 
social e melhor vivência na sociedade.

A educação não formal tem sempre um caráter coletivo, 
passa por um processo de ação grupal, é vivida como 
práxis concreta de um grupo ainda que o resultado do 
que se aprende seja absorvido individualmente. [...] A 
maior importância da educação não formal está na pos-
sibilidade de criação de novos conhecimentos. (GOHN, 
2001)

Neste contexto podemos perceber a configuração de um 
novo profissional, o pedagogo contemporâneo, onde seu campo 
de atuação é ampliado, obtendo uma nova esfera de ações, 
podendo permear por inúmeros ambientes.

Segundo Beillerot (1985), estamos diante de uma sociedade 
genuinamente pedagógica, onde as ações pedagógicas estão 
presentes em diversos setores, muitas destas desenvolvidas 
por profissionais que não obtiveram uma formação destinada 
a estes fins. De modo que o pedagogo como profissional da 
educação, seria o profissional mais capacitado para atuar tanto 
no ambiente formal, quanto no não formal.

Escolhemos como campo de pesquisa três espaços em 
que é oferecida uma educação do tipo não formal, localizados 
no município de Bragança, no estado do Pará. A saber: 
Centro de Treinamento Agroecológico Inovação Tecnologia e 
Pesquisa Aplicada do Nordeste Paraense (UDB) da Empresa 
de Assistência Técnica de Extensão Rural do Estado do Pará 
(EMATER), COOMAC (Cooperativa Mista dos Agricultores 
Familiares dos Caetés), Comunidade Terapêutica – Fazenda 
Dom Eliseu, por desenvolverem ações educativas tendo como 
foco a prática social, cidadania e o desenvolvimento.

A pesquisa fora realizada por duas discentes do curso 
de pedagogia, através de visitas nos locais citados, a fim de 
visibilizar as práticas educativas desenvolvidas e vivenciadas 
pela comunidade.

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se da 
abordagem qualitativa, observando aspectos considerados 
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educativos nos referidos ambientes. Visitou-se três ambientes, 
no espaço cronológico de três dias do mês de Abril do ano de 
2016.

As informações de cada ambiente foram repassadas por 
seus respectivos representantes, com exceção da fazenda 
Dom Eliseu que além destes teve-se a oportunidade de ouvir 
o “testemunho” de dois jovens que convivem no ambiente. A 
pesquisa teve como suporte teórico autores como Libâneo e 
Gohn.

1.CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

1.1. UDB DA EMATER

Em primeiro momento visitou-se o Centro de Treinamento 
Agroecológico Inovação Tecnologia e Pesquisa Aplicada do 
Nordeste Paraense (UDB) da Empresa de Assistência Técnica 
de Extensão Rural do Estado do Pará (EMATER), instituição 
pública, localizada na rodovia Dom Eliseu, Km 07, na zona rural 
de Bragança- PA.

A EMATER-Pará é o órgão oficial de assistência técnica 
e extensão rural do estado do Pará, que presta serviços 
especializados nas áreas de ciências agrárias e humanas, 
difundindo conhecimentos e informações tecnológicas no meio 
rural, sobre princípios norteadores de equidade, eficiência e 
sustentabilidade. O espaço da

EMATER foi inaugurado no dia 26 de dezembro de 2002, 
com cerca de 14 anos de atuação na região bragantina.

No dia 13 de Abril do ano vigente, visitou-se o espaço 
da EMATER que em sua estrutura organiza-se também a 
UDB, verificando que esta dispõe de um espaço amplo, bem 
organizado, onde são realizados os projetos, auditório, refeitório, 
alojamentos para trabalhadores e convidados, escritórios, loja 
onde se encontra disponíveis produtos produzidos no próprio 
espaço para a venda, laboratório de solos, centro de pesquisa 
aplicada, além de espaços verdes para o cultivo de hortaliças, 
frutas, plantio de madeira de lei e criação de animais de onde se 
produz leite, doce de leite, queijo e outros produtos.
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A instituição dentro da região tem duas funções primordiais, 
promover capacitações e assistir os agricultores, viabilizando 
ações educativas que visam apresentar aos agricultores novas 
técnicas e demonstrar os benefícios de se colocar elas em 
prática objetivando que estes desenvolvam em suas áreas os 
projetos e as técnicas. Bem como assisti-los, acompanhando-os 
em suas áreas de produção, apontando as melhores formas, os 
melhores produtos, o melhor modo de cuidar da produção para 
que esta se torne mais rendável. Ajudando assim a melhorar a 
produção e a condição de vida, bem como a permanência do 
homem no campo.

Para a manutenção do espaço e desenvolvimento das 
atividades a instituição conta com a colaboração de empresas 
e do governo, através de projetos, viabilizando apoio financeiro, 
doações de materiais para a produção, como formadores que 
vêm até o espaço para promover capacitações aos agricultores 
e profissionais de modo a assisti-los.

Conta com um corpo profissional formado por dezesseis 
pessoas, no qual seis são técnicos, nove trabalhadores do 
campo e um coordenador.

Apresentam como conquistas as inúmeras ações 
educativas realizadas, os inúmeros projetos desenvolvidos, 
como a reforma da instituição, os apoios financeiros, a imensa 
procura pela assistência da instituição pela comunidade, além 
do crescimento da produção e da aceitação do apoio pelos 
agricultores. No entanto, enfrentam alguns desafios no que se 
refere à aceitação dos ensinamentos propostos pela equipe 
técnica aos agricultores, onde muitos não aceitam coloca-las em 
prática, optando em permanecer com suas técnicas tradicionais 
e muitas vezes arbitrárias.

1.2 COOMAC
A segunda visita foi a Cooperativa Mista dos Agricultores 
Familiares dos Caetés (COOMAC), localizada na comunidade 
do Cearazinho, BR 308 (Bragança-Viseu), K17 do município 
de Bragança, um dos oito núcleos base localizados na região 
bragantina, fundada desde 2001, através do apoio do governo 
alemão, contando com 117 cooperados, com renda probatória.
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A Cooperativa busca a valorização da produção familiar 
tradicional em sua sócio biodiversidade, orientada no sistema 
agroecológico, beneficiando e comercializando os produtos de 
maneira solidária e sustentável. Objetiva aumentar a renda dos 
cooperados, proteger o meio ambiente, fixar o homem no campo, 
valorizar os produtos regionais e fortalecer as organizações 
sociais.

Desenvolve atividades de cultivo, produção, 
comercialização de produtos oriundos do extrativismo local 
como: farinha, castanha, ração, óleos, adubos e cosméticos. 
Dispõe de uma estrutura física ampla e simples, onde possui 
maquinários para a extração dos produtos naturais, espaço 
para o armazenamento e escritório. Sua estrutura e seus gastos 
são mantidos por conta própria através de suas produções e 
comercialização dos produtos, pois não há parcerias políticas 
ou empresariais para o custeio dos produtos e ajuda no cultivo.

A cooperativa promove espaço onde os envolvidos 
socializam as dificuldades encontradas, discutem sobre várias 
questões como a valorização do seu espaço, a coletividade, 
harmonia e o bem estar de todos, sempre colocando a cultura e 
os costumes como base de discursão, dando subsídios pra que 
o sujeito não busque abandonar sua comunidade e sim vá mais 
retorne para promover mudanças dentro dela, motiva o jovem 
sempre a estudar e conhecer sua realidade.

1.3. FAZENDA DOM ELISEU
O terceiro ambiente visitado fora um dos núcleos da Fazenda da 
Esperança, denominada Fazenda Dom Eliseu, uma instituição 
filantrópica, autossustentável. Trata-se de uma comunidade 
terapêutica com mais trinta e quatro anos de obras na região, 
localizada na Estrada do Ferreira, s/n – Bairro: Vila Sinhá no 
município de Bragança. É uma das cento e quinze fazendas 
espalhadas pelo mundo, destas noventa e oito situadas no 
Brasil.

Destinada ao público masculino, possui disponibilidade 
para atender 40 internos, no momento da pesquisa contava com 
o quantitativo de quinze jovens oriundos de vários munícipios 
paraenses, com idade a partir de dezesseis anos. Os jovens 
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ficam na fazenda durante um ciclo de doze meses, onde os seis 
primeiros meses são de experiência.

Coordenada por uma madrinha e um padrinho voluntários, 
além de três funcionários que desenvolvem atividades na 
fazenda.

Baseada no tripé convivência, espiritualidade e trabalho, a 
Fazenda Dom Eliseu desenvolve o trabalho de recuperação de 
dependentes químicos sem o uso de medicamentos, trazendo 
a proposta de uma vida nova para os jovens em recuperação.

Dispõe de uma estrutura física boa e espaçosa, atualmente 
passam por reformas, composta por casas de alvenaria onde 
funcionam a padaria, alojamentos completos com cozinha, sala, 
quartos e banheiro, academia, refeitório e capela. Os outros 
espaços são correspondentes a áreas verdes destinadas ao 
cultivo de hortas e outras plantações, além de espaços para 
criação de animais.

A fazenda tem o objetivo de ajudar jovens em situação de 
dependência química, trata-se de uma comunidade terapêutica 
que trabalha na concepção de fazer com que a espiritualidade, 
a convivência e o trabalho coletivo promovam mudanças na 
rotina e forma de encarar a vida, e assim repensem suas ações.

RESULTADOS
Considerando a experiência vivenciada e os dados coletados, 
pôde-se constatar a presença da educação não formal, sua 
ampliação pelos diversos ambientes e as inúmeras práticas 
educativas desenvolvidas.

A UDB da EMATER surgiu para contribuir com a agricultura 
familiar e extensões rurais. No entanto a unidade promove 
práticas que no olhar pedagógico podem ser consideradas 
educativas, pois ela promove capacitações, formações e 
palestras onde viabilizam transmitir conhecimentos para 
melhorar a situação do agricultor trazendo inovações para 
o cultivo e criação de animais, onde o conhecimento não é 
depositado, e sim construído através da interação.

Desenvolve inúmeros projetos de criação de animais, 
hortaliças, avicultura, recuperação de áreas, etc. Nos quais 
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os trabalhadores da instituição utilizam- se de novas técnicas 
para o cultivo e manejo, apresentando- as aos agricultores da 
comunidade, e mostrando-lhes os benefícios da adoção dessas 
práticas em sua área.

A aprendizagem teórica é o primeiro passo por onde os 
alunos que passam pelas formações são submetidos, pois é 
onde eles são orientados para depois vivenciar na prática tudo 
o que aprendeu.

As ações educativas são planejadas, pré-definidas, 
baseadas em estudos científicos, em que participam os 
profissionais da instituição e os agricultores da região, além de 
pessoas convidadas para ministrar formações. Os profissionais 
são capacitados, com formação em nível superior e ou técnico, 
que lhe possibilitam uma vasta gama de conhecimentos, que 
na instituição são compartilhados com os demais, possibilitando 
assim que os menos desprovidos de conhecimento possam se 
capacitar para atuarem em suas áreas. Os resultados das ações 
são percebidos no crescimento da produção, no aumento da 
renda, e na própria fala dos participantes e na procura posterior 
à instituição na busca de assistência.

São consideradas ações educativas as oficinas 
desenvolvidas pela COOMAC, nas quais é valorizado o 
ensino teórico/prático de modo, a oferecer novas técnicas 
para o desenvolvimento das atividades de extrativismo. 
Promove discussões sobre gênero, valorização do campo, 
sustentabilidade, comercialização, etc. E outras ações 
educativas que visam atingir os objetivos da cooperativa.

Também mantem uma prática baseada no diálogo, onde 
os envolvidos têm espaço para socializarem os problemas 
enfrentados, assuntos relevantes para a cooperativa, como 
também o ato educacional de ensinar os filhos a executarem as 
atividades no campo, estudarem, e o incentivo para a busca de 
melhorias de vida.

Participam das ações desenvolvidas os cooperados, a 
comunidade local, o coordenador, os membros da igreja e a 
associação dos moradores do Cearazinho; o coordenador é o 
responsável pelas ações educativas, pois é capacitado para 
discutir assuntos pertinentes à cooperativa, por possuir diversos 
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cursos que lhe propiciaram uma série de conhecimentos. 
Possibilitando assim promover oficinas e discussões 
desenvolvidas através da análise das práticas diárias, em uma 
ação educativa de reflexão sobre a prática.

No inicio da cooperativa houve-se formação para os 
cooperados fornecida pelo governo alemão, no entanto cada 
indivíduo é independente para procurar capacitações. As 
aprendizagens são percebidas no cotidiano dos moradores, na 
execução das tarefas, não havendo uma avaliação teórica, mas 
resultados perceptíveis na cooperativa. A instituição não recebe 
financiamento e enfrenta dificuldades para desenvolver suas 
atividades.

Na fazenda Dom Eliseu são consideradas práticas 
educativas o ato dos internos serem instruídos a desenvolverem 
atividades de plantação de mandioca, hortaliças, produção de 
farinha, goma, tucupi, artesanato, padaria, e avicultura para 
venda e consumo interno; possibilitando a eles uma formação, 
um ofício para a vida, pois muitos nunca exerceram uma 
profissão ou desenvolveram atividades laborais e chegam ao 
espaço sem saber realizar algumas atividades.

Como também o ato do diálogo, de aprender a ouvir o 
outro, o respeito, valores como justiça, integridade, ética, moral, 
formando assim indivíduos íntegros para a vida. Os momentos 
ligados á espiritualidade como: missas, grupos de estudos 
bíblicos, compartilhamento de experiências, etc. Também são 
atos educativos, pois, possuem intencionalidade e incentivam 
os envolvidos a manterem boa convivência.

Participam das ações a madrinha e o padrinho, 
coordenadores da fazenda, e os jovens internos, as ações 
não são planejadas previamente, já que partem da própria 
necessidade, do convívio, em que os ensinamentos e 
aprendizagens acontecem durante o desenvolvimento das 
atividades. Os coordenadores não recebem formações, estar 
na instituição e desenvolver o trabalho está mais ligada ao 
amor a causa social, ao querer bem aos demais; também 
não existe avaliações escritas, questionários ou algo do tipo, 
mas os resultados das ações são perceptíveis na postura dos 
jovens, nos seus testemunhos, nas atividades desenvolvidas, 
na vivência dentro e fora da fazenda.
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São inúmeras as ações educativas desenvolvidas por 
essas instituições, no entanto, percebeu-se a ausência de um 
profissional formado em pedagogia, o interessante ou inquietante 
é que mesmo não havendo a presença de um pedagogo nestes 
espaços, as ações pedagógicas são realizadas por outros 
profissionais, os chamados formadores ocasionais3, que mesmo 
não tendo uma formação para tal, por conta das circunstâncias 
exercem o papel de forma eficiente e muito perspicaz, trazendo 
resultados satisfatórios para as instituições e comunidade 
envolvida.

Tomando como base que para Libâneo (1985) o pedagógico 
seria o metodológico, o modo de fazer, o modo de ensinar, o 
pedagogo então dentro destes ambientes seria o profissional 
responsável pelo fazer pedagógico, não necessariamente este 
precisa dominar os assuntos específicos de determinada área, 
exceto que tenha uma formação complementar que compreenda 
os ensinamentos necessários para realização desta tarefa.

POSSÍVEIS INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS
Considerando o crescimento da prática da educação não formal 
na sociedade e a configuração de um novo profissional, que 
pode permear por vários setores, além do ambiente escolar, 
conceituado como o pedagogo contemporâneo. Verificou-se de 
suma importância para a formação enquanto pedagogo idealizar 
ações pedagógicas que possam ser realizadas em ambientes 
extraescolares. Proporcionando através de projetos e ações 
um aprendizado diferenciado do modo regular de ensino, 
realizando-se um trabalho em parceria, de forma que essas 
instituições alcancem seus objetivos, e o pedagogo aplique 
os conhecimentos obtidos, proporcionando aos envolvidos 
momentos de ensino-aprendizagem, numa prática educativa 
social.

As ações pedagógicas de cunho educativo, para e com os 
envolvidos, objetivam o desenvolvimento da formação integral, 
de modo que possam utilizar-se dos saberes adquiridos ao 
longo da vida, tornando-se sujeitos autônomos e críticos.
3 Segundo Libâneo (1985) são profissionais que desenvolvem ações de 
cunho pedagógico, mas não são pedagogos por formação.
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O pedagogo nestes ambientes poderia desenvolver 
inúmeras ações de cunho educativo que contribuiriam tanto para 
obtenção dos objetivos da instituição, como para o crescimento 
profissional e pessoal seu e dos demais envolvidos.

▪ O pedagogo dentro destes ambientes viria a contribuir 
podendo atuar como coordenador, gestor, orientador 
educacional; organizando assim a instituição de 
modo a desenvolverem sua função de maneira 
eficaz. Assessorando os demais profissionais da 
instituição sobre o desenvolvimento das tarefas 
educacionais.

▪ Formadores e palestrantes, desde que estejam 
habilitados a discutirem o assunto. Tratando-se de 
aspectos para qual o pedagogo sinta-se seguro para 
discutir e assim promover momentos de ensino- 
aprendizagem eficaz.

▪ Planejadores de eventos, palestras, formações, 
visualizando a melhor forma de a instituição 
desenvolver ações educativas, de modo a atingiram 
os objetivos estabelecidos. Discutindo assim 
temáticas, assuntos relevantes que venham atender 
as necessidades sociais dos envolvidos e assim 
promovendo maior integração com o grupo social 
envolvido e dando a instituição maior visibilidade para 
possíveis financiamentos, parcerias e credibilidade 
na prática da pedagogia social.

▪ Promovedores de diálogos e discussões no quais as 
temáticas das intuições sejam colocadas em pauta. 
Dando espaço para que os integrantes possam 
manifestar-se, realizando colocações, aprendendo a 
ouvir, construindo assim sujeitos críticos.

▪ Mediadores entre o conhecimento técnico-cientifico 
e empíricos dos atendidos pela instituição, 
tonando- o de fácil compreensão; manuseando as 
informações de modo a adaptar- las a realidade do 
envolvido, de forma clara e concisa. Tornando assim 
os ensinamentos de fácil acesso, promovendo a 
comunicação entre os envolvidos e os repassando 
ao corpo geracional os anseios da comunidade.
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▪ Auxiliadores no processo de construção do layout 
dos produtos fornecidos pela instituição, optando por 
linguagem clara para o público alvo, cores atrativas, 
etc. Nos casos de marketing das instituições, atuaria 
auxiliando os demais profissionais, relacionando as 
melhores abordagens, a mensagem e imagem que 
a instituição deseja repassar para a sociedade e 
assim atender seus objetivos, sejam eles de venda, 
compra, convite ou quaisquer outros que promovam 
as ações desenvolvidas pelas instituições.

▪ Acompanhar os envolvidos dentro e fora das 
instituições, no sentido do diálogo, mediando 
conflitos; visando manter a boa convivência entre 
os membros. O pedagogo manteria uma relação 
mais próxima aos sujeitos, acompanhando-os de 
perto, identificando aspectos a serem trabalhados 
na instituição e visualizando resultados obtidos ao 
decorrer das atividades.

▪ Estabelecer parcerias com órgãos técnico-
profissionalizantes e demais instituições relacionadas 
ao ambiente em que trabalha. Procurando parcerias 
com instituições como SENAI, SENAR, SESI, 
SEBRAE que invistam no crescimento dos cidadãos 
ou que estejam relacionadas ao atingir os objetivos 
da instituição, oferecendo assim opções de ensino, 
de trabalho, profissão e assim melhores condições 
de vida.

CONCLUSÃO
Por meio das visitas pode-se perceber o desenvolvimento de 
ações educativas pelas instituições para e com os participantes/
envolvidos da comunidade, caracterizando uma prática social 
em que o coletivo é valorizado, e as ações acontecem em 
ambientes não escolares.

Constatou-se que as instituições enfrentam muitos 
desafios, sendo os de ordem educativa os mais relevantes, pois 
muitas vezes os participantes se recusam a aceitar e seguir 
as orientações repassadas. Persistindo com suas técnicas 
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tradicionais e perspectivas de vida, mostrando-se irredutíveis 
a qualquer tipo de mudança. De acordo com Gohn (2001): “A 
educação não formal tem sempre um caráter coletivo, passa 
por um processo de ação grupal, é vivida como práxis concreta 
de um grupo, ainda que o resultado do que se aprende seja 
absorvido individualmente.”.

Desta forma as ações educativas mostram-se relevantes 
para o desenvolvimento e manutenção das atividades da 
instituição, promovendo boa qualidade de vida para os 
participantes e seus familiares.

Verificando assim como afirma Libâneo (1985), “que o 
pedagógico perpassa por toda a sociedade, extrapolando o 
âmbito escolar formal [...], desfazendo praticamente todos os 
nós que separavam escola e sociedade”.

Pôde-se observar ações educativas de cunho extrema-
mente intencional, que são realizadas; onde cada um dos es-
paços, na sua particularidade têm objetivos estabelecidos, e a 
aplicação das praticas visam este alcance, como cita Libâneo 
(1985) “há uma diversidade de práticas educativas na socieda-
de e, desde que se configurem como intencionais, está presen-
te a ação pedagógica”.

De acordo com o que fora proposto à realização 
da pesquisa pôde-se alcançar resultados satisfatórios e 
enriquecedores para a formação do profissional em pedagogia, 
além de serem constatadas outras necessidades. Observando-
se que o pedagogo precisa adequar-se, ás novas exigências, 
a diversidade de ambientes e as inúmeras ações pedagógicas 
possíveis de realização. Sentindo- se pertencente a esses 
ambientes, enriquecendo a prática pedagógica e fortalecendo 
a educação não formal.

Ressaltando que a educação desenvolvida por estas 
intuições de forma isolada não gera resultados satisfatórios, 
havendo a necessidade de envolvimento de outras instituições 
como família, igreja, associações, organizações, unidades 
de atendimento, hospitais, etc. Além da escola e a educação 
desenvolvida por ela de modo, que ambas, formal e não formal, 
possam complementar uma a outra,
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Desenvolvendo um trabalho de parceria, onde o maior 
beneficiário é a sociedade.

As visitas foram de grande relevância, pois conhecer 
ambientes em que se desenvolve a educação não formal 
possibilita a quebra de paradigmas inseridos pela sociedade e 
fazem repensar atitudes que precisam ser tomadas para auxiliar 
a sociedade.

Conclui-se de notória relevância a presença do pedagogo 
nestes ambientes, pois este auxiliaria os funcionários das 
instituições, que muitas vezes sentem-se desorientados, 
necessitando de algum tipo de assessoramento, de como agir, 
etc. E o pedagogo seria o profissional habilitado por formação 
para desenvolver tais ações.
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Fazenda da Esperança
A esperança de uma nova vida

Vanessa Edith Monteiro do Rosario1

Flaviane Caldas Teixeira2

Resumo: O presente trabalho é fruto da experiência vivenciada na 
disciplina Pedagogia em Ambiente não Escolar, a qual é ofertada no Curso 
de Pedagogia da Universidade Federal do Pará - UFPA, que oportuniza 
aos discentes a possibilidade de conhecer o trabalho desenvolvido nos 
espaços não escolares. Nesse contexto relataremos um pouco sobre 
a experiência na Fazenda da Esperança, localizada na Comunidade 
do Ferreira no bairro da Vila Sinhá s/n na cidade de Bragança Pará, e 
como essa instituição pode ajudar a reinserir na sociedade, indivíduos 
com dependências de drogas e álcool a terem novas perspectivas de 
vida, através da troca de conhecimento. A educação não formal consegue 
restaurar vidas? E como o pedagogo pode ajudar neste contexto? 
Utilizaremos como suporte teórico os autores: (FRISON, 2004), (LIBÂNEO, 
2001 e 2004), (GOHN, 2009). A metodologia empregada para a realização 
desse trabalho baseia-se numa pesquisa de cunho bibliográfico por 
meio da literatura produzida no âmbito desta temática, observação do 
espaço, além dos relatos de experiências que são fruto desta vivência. 
Os resultados apontam que a filosofia utilizada para que haja uma boa 
convivência é necessário sacrificar os próprios desejos para que o outro 
possa viver bem, e que em uma comunidade terapêutica é preciso haver 
respeito e confiança e principalmente a força de vontade para vencer os 
vícios, e superar as adversidades que aparecem diariamente.
Palavras-chave: Fazenda da Esperança. Ambiente não escolar. 
Comunidade Terapêutica.

INTRODUÇÃO
A pedagogia até meados dos anos 70 era relacionada 
somente com salas de aula, restringindo assim o papel do 

1 Graduanda do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da UFPA. 
Bragança-PA. Endereço eletrônico: nessa3hand@gmail.com
2 Graduanda do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da UFPA. 
Bragança-PA. Endereço eletrônico: flavianecaldas@gmail.com
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pedagogo. Atualmente, o pedagogo encontra novos desafios 
apresentados em diversas possibilidades como: hospitais, 
empresas, associações, cooperativas, presídios, centro de 
reabilitação (CAPS AD), ambientes cujo objetivo se fundamenta 
no processo de ensino-aprendizagem. Nesses espaços existe 
o fazer pedagógico, pois a pedagogia é toda atividade que tem 
uma intencionalidade pedagógica, que está ligada às atividades 
que envolvem trabalho em equipe, planejamento, formação 
pessoal, orientação, coordenação, sendo que o objetivo principal 
desse fazer está direcionado às transformações dos sujeitos 
envolvidos na prática pedagógica. Verificamos, nos últimos 
anos, o aparecimento de espaços educacionais não formais, que 
abrem para o pedagogo novas oportunidades de atuação, neste 
sentido, o mesmo ganha espaços abrangentes em diferentes 
ambientes que envolve um leque de desafios e contrapontos 
quanto a sua atuação nestes espaços. Observamos, assim, uma 
ação pedagógica múltipla em que o pedagogo transcorre na 
sociedade, extrapolando o âmbito escolar formal, abrangendo 
campos mais amplos de educação não formal, abrindo janelas 
de conhecimentos que contorna os indivíduos e suas relações 
sociais.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-(LDBn° 
9.394/96) define a educação como:

[...] aquela que abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos mo-
vimentos sociais e organizações da sociedade civil nas 
manifestações culturais (LDB Art.1°).

A educação é, assim, uma prática humana, uma prática 
social, que modifica os seres humanos nos seus estados 
físicos, mentais, espirituais, culturais, que dá uma configuração 
à nossa existência humana individual e grupal (LIBÂNEO, 2001, 
p. 07). Escreve a esse respeito o pedagogo alemão SCHMIED-
KOWARZIK (1983):

A educação é uma função parcial integrante da produ-
ção e reprodução da vida social, que é determinada por 
meio da tarefa natural e, ao mesmo tempo, cunhada 
socialmente da regeneração de sujeitos humanos, sem 
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os quais não existiria nenhuma práxis social. A história 
do progresso social é simultaneamente também um de-
senvolvimento dos indivíduos em suas capacidades es-
pirituais e corporais e em suas relações mútuas. A so-
ciedade depende tanto da formação e da evolução dos 
indivíduos que as constituem, quanto estes não podem 
se desenvolver fora das relações sociais.

Essas atividades podem acontecer em diferentes locais 
e em diversas situações que não correspondem ao modelo de 
educação escolar formal e isso o pedagogo pode fazer com 
excelência, devido à sua formação sistematizada e global 
voltada para a formação dos sujeitos, para a humanização e a 
emancipação do homem. Portanto,

O pedagogo gerencia muito mais do que aprendizagens, 
gerencia um espaço comum, o planejamento, a constru-
ção e a dinamização de projetos, de cursos, de materiais 
didáticos, as relações entre o grupo de alunos ou cola-
boradores. Isso significa que não basta possuir inúme-
ros conhecimentos teóricos sobre determinado assunto, 
é preciso saber mobilizá-los adequadamente (FRISON, 
2004, p. 89).

O estágio voltado para essa adjacência onde o pedagogo 
pode atuar é de suma importância para a formação de futuros 
educadores, pois, “o estágio tem de ser teórico-prático, ou seja, 
que a teoria é indissociável da prática” (PIMENTA; LIMA, 2004, 
p. 34) visto que, aplicando o conhecimento obtido por meio da 
teorização e associando-o com o ambiente, proporciona-se a 
necessidade da reflexão e da prática, obtendo informações, 
trocas de experiências e a aproximação da realidade. Barreiro 
e Gebran ressaltam que, o “estágio pode se construir no lócus 
de reflexão e formação da identidade ao propiciar embates no 
decorrer das ações vivenciadas pelos estagiários, desenvolvidas 
numa perspectiva reflexiva e crítica, desde que efetivado com 
essa finalidade” (BARREIRO; GEBRAN, 2006, p. 20).

A educação deve acompanhar as transformações do 
mundo contemporâneo e faz-se necessário que o educador 
reflita sobre a sua prática pedagógica para que ele esteja ciente 
dos impactos e transformações que está acarretando no meio 
em que atua, uma vez que:
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[...] a partir da apropriação de teorias como marco para 
as melhorias das práticas de ensino, em que o professor 
é ajudado a compreender o seu próprio pensamento, a 
refletir de modo crítico sobre sua prática e, também, a 
aprimorar seu modo de agir, seu saber-fazer, à medida 
que internaliza novos instrumentos de ação. (LIBÂNEO, 
2004, p. 137).

Neste ínterim, percebemos que as práticas educativas vão 
além dos muros da escola, e que o principal objetivo da Fazenda 
da Esperança é dar aos internos3 uma nova oportunidade, 
reinserindo-os na sociedade com uma nova expectativa de vida, 
principalmente no ambiente familiar, com valores aprendidos 
entre os mesmos como: amor, cooperatividade, ética, 
justiça, perdão, solidariedade, espiritualidade e autoestima. 
Esses valores são primordiais para uma boa convivência e 
complementa a educação não formal ali vivenciada. A interação 
entre os indivíduos é de suma importância para que eles venham 
adquirir novos saberes e habilidades de forma significativa, e 
essa educação não formal é bastante exercida na Fazenda 
da Esperança, pois através da troca de experiências ocorre a 
aprendizagem e o sujeito reestabelece valores singulares.

ESPAÇO FÍSICO DA FAZENDA
A Fazenda da Esperança possui capacidade para atender 
25 internos. O espaço é constituído pelo refeitório, Casa São 
Benedito (casa da triagem), Casa Frei Galvão, Casa São José, 
Casa da Trindade, Casa de Recreação (academia, ping-pong) 
12 banheiros, Granja Caipirão, Aviário, Horta, Capela, Campo de 
Futebol, espaços de plantação (mandioca, banana), Criadouros 
(coelho, aves para criação e próprio sustento), como podemos 
perceber nas figuras 1, 2 e 3.

De acordo com relatos de alguns monitores, a fazenda de 
Bragança possui uma clientela de jovens e/ou adultos oriundos 
de outras cidades/estados/países, não há internos da própria 
cidade, pois a recuperação é mais fácil quando o tratamento 
é feito em outras fazendas longe de sua residência. Após a 
3 Usaremos esse termo porque o lugar é considerado uma Comunidade 
Terapêutica.
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entrada na fazenda os internos recebem a primeira visita de 
familiares após três meses de permanência na casa.

Figura 1: Banheiros da Fazenda

Fonte: Rosario, 2015.

Figura 2: Casa da Triagem

Fonte: Rosario, 2015.
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Figura 3: Área de Recreação

Fonte: Rosario, 2015.

FAZENDA DA ESPERANÇA É PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO
As atividades realizadas na fazenda são desenvolvidas pelos 
coordenadores, direcionada aos internos. O tripé que norteia a 
vida dos internos recuperandos é TRABALHO, CONVIVÊNCIA e 
ESPIRITUALIDADE e os ensinos são baseados nos movimentos 
focolares e no padroeiro São Francisco de Assis.

O trabalho realizado na fazenda não tem fins lucrativos, 
é utilizado como fonte de autoestima e auto sustentação, 
como forma de ocupar a mente. Os internos aprendem e/
ou aperfeiçoam habilidades que possivelmente eles utilizarão 
em sua vida logo após a saída da Fazenda, e também o 
mercado de trabalho está exigindo cada vez mais profissionais 
qualificados e alguns afazeres realizados na Fazenda ajudam 
nessa complementação de profissionalização. “Na educação 
não formal a cidadania é o objetivo principal, e ela é pensada 
em termos coletivos [...]” (Gohn, 2008, p.102), e ao mesmo 
tempo trabalha-se a capacitação profissional que faz parte 
das dimensões da educação não formal “[...] a capacitação 
dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem, de 
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habilidades com o desenvolvimento de potencialidades. [...]” 
(Gohn, 2008, p.98).

Através das orações são feitas as espiritualidades que 
busca a vivência da palavra de Deus, alicerçada em princípios 
que leve o recuperando a uma mudança de mentalidade e de 
comportamento, alterando assim sua personalidade. Através da 
simplicidade, a fazenda ensina que são nas pequenas ações 
que ocorrem as mudanças.

A instituição é mantida financeiramente pelo trabalho 
dos próprios internos que são responsáveis pela criação e 
reprodução dos animais para as vendas; por doações de outras 
fazendas e também pela ajuda financeira dos familiares, cujo 
valor estipulado pela inclusão do interno na fazenda é de um 
salário mínimo. As figuras a seguir nos mostram alguns dos 
meios de sustento da fazenda.

Figura 4: Granja Caipirão

Fonte: Rosario, 2015.

Figura 5: Criadouro de Coelhos

Fonte: Rosario, 2015.



50

Anais do XXI Encontro Paraense d@s Estudantes de Pedagogia

O papel da família nesse sentido é colaborar com as 
vendas dos produtos produzidos pelos internos, no entanto se 
a família não conseguir atingir o valor estipulado o recuperando 
continua na casa e os produtos que sobram retornam a fazenda. 
O corpo funcional da instituição é composto pelo padre que é o 
responsável da fazenda, os padrinhos (monitores) que são ex 
internos recuperados que já alcançaram êxito na convivência 
familiar e sentiram desejo de doar-se voluntariamente ao 
trabalho para servir outras pessoas, e os coordenadores que são 
recuperandos que já estão acima de 6 meses na fazenda com 
boa conduta, onde são escolhidos pelo padre e os padrinhos.

São desenvolvidas nesses ambientes atividades como 
artesanatos, serviços de campo, plantios, escolinhas da fé, 
missas, estudos bíblicos, terço e partilha. Essas atividades são 
de caráter pedagógico, pois adquirem uma intencionalidade 
pedagógica, que tem por objetivo promover nos sujeitos valores 
morais, éticos e mudanças de hábitos.

Sendo a educação uma relação de influências entre pes-
soas, há sempre uma intervenção voltada para fins de-
sejáveis do processo de formação, conforme opções do 
educador quanto à concepção de homem e sociedade, 
ou seja, há sempre uma intencionalidade educativa, im-
plicando escolhas, valores, compromissos éticos (LIBÂ-
NEO, 2001, p.9).

Os recursos didáticos utilizados por eles são livros 
de caráter religioso, DVD, a televisão (que é utilizada com 
autorização da coordenação e com temas selecionados 
para o aprendizado) e a bíblia. As atividades são planejadas 
em comum com os coordenadores, padrinhos e padre. A 
metodologia utilizada para realizar as atividades é feita da 
seguinte maneira: um interno menos experiente com outro mais 
experiente compartilham experiências que obtiveram durante a 
leitura diária baseada na bíblia, essa prática também é aplicada 
no acompanhamento do interno por meio dos diálogos. A 
avaliação se dá de forma contínua, e quem participa dessa 
avaliação são os coordenadores e os monitores. No espaço não 
há profissional especializado para atuar na área da psicologia, 
pedagogia, psiquiatria, assistência social, contudo a formação 
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desses responsáveis pela fazenda se dá através da convivência 
e experiências de vida de cada pessoa atuante nesse ambiente.

A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL COMO FONTE 
RESTAURADORA DE VIDAS
A educação não formal tem suas potencialidades na vida 
do ser humano e tem como objetivo principal a cidadania. É 
realizada através das práticas sociais onde a experiência das 
pessoas no trabalho coletivo gera aprendizado. Esse tipo de 
educação atua em várias dimensões: na aprendizagem política 
dos direitos do cidadão, na capacitação para o trabalho (salões 
de beleza), no aprendizado de habilidades ou desenvolvimento 
de potencializações (dança/esporte), problemas coletivos 
cotidianos (primeiros socorros), tecnologias e mídias, entre 
outras. De acordo com Gohn (2009) esta educação busca os 
seguintes requisitos: educação para a justiça social, para os 
direitos (humanos, sociais, políticos e culturais), para liberdade, 
igualdade, democracia, contra a discriminação, pelo exercício 
da cultura e pelas suas diferentes manifestações.

A educação não formal é uma ferramenta importante no 
processo de formação e construção da cidadania, em qualquer 
nível social, é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os 
processos de compartilhamento de experiências, principalmente 
em espaços e ações coletivas cotidianas. Gohn, ressalta que:

A educação não formal contribui para a produção do sa-
ber na medida em que ela atua no campo que os indiví-
duos atuam como cidadãos. Ela aglutina ideias e saberes 
produzido via o compartilhamento de experiências, pro-
duz conhecimento pela reflexão, faz o cruzamento entre 
saberes herdado e saberes novos adquiridos. Trata-se 
de um processo sociocultural e histórico que ocorre de 
modos distintos e por meio de pedagogias e mecanismos 
próprios em cada cultura. (p. 47).

Deste modo, a educação não formal resgata o sentimento 
de valorização de si próprio, ou seja, dá condições aos indivíduos 
para desenvolverem sentimentos de auto-valorização, de 
rejeição dos preconceitos que lhes são dirigidos, o desejo de 
lutarem para ser reconhecidos como iguais (enquanto seres 
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humanos), dentro de suas diferenças (raciais, étnicas, religiosas, 
culturais, etc.).

Como podemos ver através da figura abaixo, a educação 
não formal ajuda na complementação do ensino através da 
interação e troca de experiências visando o bem estar dos 
sujeitos envolvidos nesse processo, um coletivo que caminha em 
prol de um mesmo objetivo: a superação de suas dificuldades.

Figura 6: Momento de Partilha

Fonte: Rosario, 2015.

A educação não formal é um processo sociopolítico, 
cultural e pedagógico de formação para a cidadania, entendendo 
o político como a formação do indivíduo para interagir com o 
outro em sociedade. Ela possibilita processos de inclusão social 
via o resgate da riqueza cultural daquelas pessoas, expressa na 
diversidade de práticas, valores e experiências anteriores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao finalizarmos nossa experiência nesse ambiente, verificamos 
que a educação vai muito além do espaço escolar e que esta 
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possui uma extensa diversidade de possibilidades abertas 
à horizontes mais amplos. Pois através desta, o individuo 
pode alcançar o desenvolvimento pessoal e comunitário, não 
podendo ser reduzida apenas ao ensino formal e sistematizado, 
havendo, portanto, a possibilidade de atuação do pedagogo 
em outros espaços, ou seja, uma prática pedagógica que 
trabalha a formação do sujeito não só no contexto escolar, mas 
amplia a sua prática pedagógica para uma formação no âmbito 
social também, dessa forma, no contexto da educação não 
formal a prática pedagógica está para além do espaço escolar, 
abrindo possibilidades de inserção em diferentes campos do 
conhecimento.

Constatamos também que os órgãos governamentais 
necessitam olhar com mais atenção para esses espaços, 
que muito necessitam de ajuda financeira para manterem-se 
e estruturarem-se de forma adequada, com a finalidade de 
desenvolver seu trabalho com eficácia. Faz-se necessário a 
atuação de um pedagogo no ambiente para que possa melhor 
planejar, orientar, organizar, desenvolver projetos e práticas 
com uma metodologia de qualidade, com o intuito de ampliar na 
fazenda da esperança, um trabalho de maior eficiência.

Além do conhecimento da teoria, pudemos ver na 
prática como a educação se dá longe do espaço escolar, nos 
proporcionando uma visão mais ampla do papel do pedagogo 
nesses espaços, onde o interno precisa de um direcionamento 
e acompanhamento pedagógico das atividades desenvolvidas 
no local. Em vista do exposto e das situações vivenciadas, 
observamos que através da educação não-formal existe uma 
intencionalidade na ação, no ato de participar, de aprender e 
de transmitir ou trocar saberes. É perceber que as “educações” 
se complementam enquanto processos de formação humana e 
social.
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Resumo: Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa Formação 
Continuada e Produção de Metodologias de Ensino Pautadas na 
Diversidade Cultural, realizado no âmbito da Faculdade de Ciências da 
Educação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Tal projeto 
propõe uma reflexão sobre a formação continuada de professores (as) 
e a diversidade cultural na educação básica e se volta para as lacunas 
existentes no atendimento de áreas importantes nesse campo e atuação 
da universidade de forma mais incisiva nesse contexto. Assim, o objetivo 
do presente texto é apresentar parte do referencial teórico que embasa 
o referido projeto, o qual neste momento da pesquisa se mostra como 
marco inicial para compreender as possibilidades da prática docente 
sobre as temáticas relativas à diversidade cultural. A pesquisa se estrutura 
a partir de um estudo de caso realizado na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Salomé Carvalho, localizada no município de Marabá-Pará. 
Em relação ao referencial teórico, este se fundamenta inicialmente numa 
breve discussão teórica baseada em autores como Arroyo (2000; 2007), 
Moreira e Candau (2007) e Gomes (2007), entre outros, os quais auxiliam 
na reflexão sobre o conceito de diversidade cultural. Como resultados 
espera-se que a partir da realização de atividades de formação continuada 
junto aos (às) professores (as) seja possível ampliar conhecimentos que 
auxiliem no tratamento da diversidade cultural e no desenvolvimento de 
metodologias de ensino inovadoras nesse sentido. 
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INTRODUÇÃO
Este trabalho integra o Projeto de Pesquisa Formação Conti-
nuada e Produção de Metodologias de Ensino Pautadas na Di-
versidade Cultural, o qual tem por objetivo realizar um programa 
de formação continuada que aborde temáticas relacionadas à 
diversidade cultural, envolvendo professores (as) que atuam na 
Educação de Ensino Fundamental em escolas da rede munici-
pal de ensino de Marabá, no estado do Pará, e a partir de tal 
ação elaborar e executar metodologias de ensino que apoiem a 
equipe docente em suas práticas pedagógicas voltadas para o 
tratamento da diversidade cultural presente na escola.

A proposta do estudo surgiu a partir de um apelo apresentado 
por professoras da rede pública de ensino do município de 
Marabá-Pará, em um encontro que discutia a educação para 
as relações étnico-raciais, onde as professoras teciam uma 
crítica à universidade pela sua ausência na contribuição para 
a formação continuada de professores, especialmente em 
temáticas voltadas para a diversidade cultural.

Vale ressaltar que a pesquisa encontra-se em fase inicial e 
apresenta como referencial teórico os seguintes autores: Arroyo 
(2000; 2007), Moreira e Candau (2007), Gomes (2007), Fleuri 
(et al 2013), Burns e Shadoian-Gersing (2010), Fontenele e Lima 
(2007) entre outros, os quais discutem sobre as mudanças que 
vêm ocorrendo na consciência e identidade profissional dos (as) 
educadores (as). Esse reconhecimento coloca os currículos, o 
conhecimento, a cultura, a formação, a diversidade, o processo 
de ensino-aprendizagem e a avaliação, os valores e a cultura 
escolar e docente, a organização dos tempos e espaços em 
um novo referente de valor: o referente ético nas relações. 
Reorientar o currículo, nesse sentido, é buscar práticas mais 
consequentes com a garantia do direito à educação e a 
valorização dos sujeitos.

Segundo Fleuri et al. (2013) a diversidade cultural é um 
desafio enfrentado pela sociedade, pois não há tolerância com 
as diferenças do outro, o que proporciona o desencadeamento 
de conflitos, violência e guerra. O respeito à diversidade cultural 
é uma das garantias para a promoção dos direitos humanos. 
No entanto, mais do que tolerar e respeitar se faz necessário 
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compreender que todos os sujeitos são possuidores de 
identidades e características próprias que precisam ser aceitas.

Para a realização deste estudo foi selecionada uma Escola 
Municipal de Ensino Fundamental localizada no município de 
Marabá, por indicação de uma das professoras que integram seu 
quadro docente e que também faz parte da equipe do Projeto de 
Pesquisa em referência e ainda devido à escola se enquadrar 
nos critérios adotados pelo estudo, ou seja, ser uma instituição 
pública, de educação básica e com horário pedagógico que 
permita a participação de professores (as) nas atividades de 
formação continuada.

O programa de formação continuada, realizado pela equipe 
de pesquisa composta por docentes da Faculdade de Ciências 
da Educação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
(UNIFESSPA) e da Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita (UNESP-Ilha Solteira-SP), estudantes de graduação 
dos cursos de Geografia e Pedagogia da UNIFESSPA e docentes 
da Educação Básica que atuam no município de Marabá, tem 
como objetivo discutir a(s) temática(as) que envolvem situações 
de intolerância no contexto da diversidade cultural, culminando 
com a elaboração de material didático que possa ser utilizado 
pelos(as) professores(as) da escola.

No mês de março de 2016, iniciaram-se as reuniões 
para elaboração do cronograma de estudo e a partir do mês 
de abril a Escola Municipal de Ensino Fundamental Salomé 
Carvalho começou a fazer parte das atividades propostas pelo 
Projeto. Logo na primeira reunião com seu quadro docente foi 
apresentado o projeto e definida a temática a ser explorada, 
tendo em vista que a demanda apresentada pela escola foi 
“Diversidade Religiosa”.

UM CONCEITO PARA DIVERSIDADE CULTURAL
Arroyo (2007) discute sobre as mudanças que vêm ocorrendo 
na consciência e identidade profissional de educadores (as), e 
indica que:

[...] as identidades pessoais vêm sendo redefinidas. Iden-
tidades femininas, negras, indígenas, do campo. A identi-
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ficação de tantas e tantos docentes com os movimentos 
sociais suscita novas sensibilidades humanas, sociais, 
culturais e pedagógicas, que se refletem na forma de ser 
professora-educadora, professor-educador. Refletem-se 
na forma de ver os educandos, o conhecimento, os pro-
cessos de ensinar-aprender. (ARROYO, 2007, p. 17).

Foto 1: Equipe docente da E.M.E.F. Profª Salomé Carvalho

Foto 2: Apresentação do Projeto de Pesquisa Formação 
Continuada e Produção de Metodologias de Ensino aos 

docentes da E.M.E.F. Profª Salomé Carvalho
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Tais mudanças abrem espaço para novas discussões no 
âmbito da escola básica em relação aos currículos praticados, 
inclusive nos cursos de formação de professores para atuar 
nesse âmbito. Pensar em identidades significa pensar no 
contexto da diversidade cultural.

Vale ressaltar que a diversidade faz parte da natureza 
humana, conforme assinala Lima (2006):

Seres humanos são diversos em suas experiências cul-
turais, são únicos em suas personalidades e são também 
diversos em suas formas de perceber o mundo. Seres 
humanos apresentam, ainda, diversidade biológica. Al-
gumas destas diversidades provocam impedimentos de 
natureza distinta no processo de desenvolvimento das 
pessoas (as comumente chamadas de “portadores de 
necessidades especiais”). Como toda forma de diversi-
dade é hoje recebida na escola, há a demanda óbvia, por 
um currículo que atenda a essa universalidade. (LIMA, 
2006, p.17).

A autora, além de incitar a reflexão sobre as diferenças 
naturais existentes entre os seres humanos chama a atenção 
para a reconstrução de um currículo escolar que atenda essas 
novas demandas, ou seja, demandas sempre existentes, mas 
que hoje se tornam aparentes pelos diversos movimentos de 
reivindicação dos direitos humanos e ações afirmativas.

Segundo Gomes (2007) a reflexão sobre a diversidade 
pode ser entendida como uma construção histórica, cultural 
e social das diferenças. Nota-se que as questões relativas à 
compreensão do conceito de diversidade se constituem como 
ponto de partida para a compreensão sobre a complexidade 
das relações existentes no ambiente escolar e favorecimento do 
cumprimento da função da escola básica enquanto formadora 
de valores e promotora das relações sociais, o que suscita vários 
questionamentos sobre o desenvolvimento de grande parte dos 
atuais currículos escolares.

A esse respeito, Burns e Shadoian-Gersing (2010) afirmam 
que algumas palavras possuem relação direta com o termo 
diversidade, como idade, sexo, etnia, classe social, gênero, 
características físicas, raça, religião, histórico educacional, 
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localização geográfica, renda, estado civil, família e experiências 
profissionais e definem diversidade como:

Características que podem afetar as maneiras específi-
cas pelas quais o desenvolvimento potencial e o apren-
dizado são percebidos, incluindo as diferenças cultu-
rais, linguísticas, étnicas, religiosas e socioeconômicas. 
(BURNS; SHADOIAN-GERSING, 2010, p. 21)

Quanto a essa questão Candau (2010) alerta que a escola 
torna as diferenças invisíveis e os estudantes vistos como 
todos iguais, em um espaço em que as diferenças deveriam 
ser tratadas como um elemento constitutivo da ação educativa, 
devido à cultura marcada pela homogeneização e pelo caráter 
monocultural. Ou seja, embora a escola seja um espaço rico em 
“diferenças”, a autora enfatiza que se faz necessário enxerga-
lo, assumi-lo e valorizá-lo como tal.

As diferenças interpretadas como diversidade fazem 
parte da natureza dos seres humanos e por isso devem 
ser respeitadas. No entanto, as diferenças, relacionadas às 
desigualdades devem ser combatidas em função da interação e 
integridade entre culturas. (GOMES, 2013)

Fontenele e Lima (2007) ressaltam ainda que apesar de 
possuir um público diverso, a escola continua implantando um 
currículo monocultural, desconsiderando saberes, histórias 
e contribuições dos diversos grupos culturais. Acostumada a 
lidar com um público relativamente homogêneo, tendo em sua 
maioria estudantes brancos, do sexo masculino e oriundos das 
classes mais favorecidas econômica e socialmente, a escola 
não consegue lidar com a diversidade de seu público.

Ainda sobre a questão da diversidade cultural, Gomes 
(2013) realizou uma busca no Portal de Periódicos da CAPES5 
sobre artigos publicados nos últimos anos que versavam sobre 
tal temática. Para tanto, inseriu no campo de busca por assunto 
a expressão “diversidade cultural” e obteve um total de 1.028 
títulos divididos entre artigos, teses, livros, atas de congresso, 
resenhas, etc., que nem sempre se localizavam no campo 

5 Biblioteca virtual que reúne e disponibiliza um vasto acervo de periódicos 
de referência nacional (cerca de 33 mil periódicos no período visitado).
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de estudo da Educação. Assim, realizou a leitura de todos os 
resumos desses textos com o fim de selecionar apenas os 
artigos que tratassem da temática da diversidade cultural ou 
de algumas de suas abordagens como gênero, raça/etnia, 
sexualidade, etc., o que possibilitou à autora a obtenção dos 
seguintes dados:

Gráfico 1: Artigos publicados no período de 1993 a 2011 
cujas temáticas se deram no âmbito da diversidade cultural

Embora constem alguns artigos cuja palavra diversidade 
é utilizada, verifica-se que o portal de periódicos da CAPES 
não registrou nenhuma produção acerca das temáticas sobre 
diversidade realizada no período de 1993 a 1995, surgindo 
a primeira produção nesse âmbito somente a partir de 1996, 
coincidentemente no ano em que a LDBEN no 9.394/96 foi 
promulgada.

É importante frisar que nem mesmo com a realização 
de importantes eventos mundiais6, os quais ocorreram 

6 Como por exemplo a Conferência Mundial de Educação para Todos, 
realizada em Jontiem em 1990; a II Conferência Mundial para tratar dos 
Direitos Humanos, realizada no ano de 1993, em Viena; a Conferência 
Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais e a assinatura da 
Declaração de Salamanca, ocorrida em 1994; a Conferência Mundial 
sobre Desenvolvimento Social, realizada na Dinamarca em 1995; o 
Fórum Mundial sobre Educação, ocorrido em Dakar em 2000
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principalmente na década de 1990 a 2000 e que buscaram 
impactar na valorização dos direitos humanos e da diversidade 
cultural, entre outros, desencadearam um aumento de produções 
sobre as temáticas no âmbito da diversidade cultural.

Nota-se, porém, uma crescente produção bibliográfica 
sobre a temática no período de 2004 a 2006, uma queda de 
produções em 2007 e até 2011 há uma variação dessa curva, 
com número significativo de produções, sobretudo nos anos de 
2009 e 2011. O crescente número de estudos sobre as temáticas 
da diversidade leva a crer que houve um movimento favorável 
ao desenvolvimento dessas temáticas no Brasil.

Nesse contexto é importante notar que a reflexão sobre a 
diversidade cultural no Brasil é algo relativamente novo e que 
ainda nos dias atuais, embora o termo seja bastante utilizado 
no desenvolvimento de políticas públicas e ações sociais, 
poucos(as) educadores(as) transformam esse conhecimento 
em práticas pedagógicas, bem como os currículos dos cursos 
de formação de professores, embora tragam algumas disciplinas 
indicadas por força da lei, como é o caso do ensino de Libras, 
de modo geral pouco discutem as relações entre diferentes, as 
relações conflitivas entre sujeitos, entre outros assuntos que 
auxiliam no tratamento da diversidade com propostas de um 
trabalho pedagógico voltado para tais questões.

É nesse sentido que o estudo aqui apresentado tenta 
abordar as problemáticas enfrentadas nas escolas, referentes 
à intolerância, à não garantia dos direitos de cidadãos com 
necessidades especiais, à violência praticada comumente nas 
salas de aula devido à não aceitação da cultura de sujeitos que 
fogem ao padrão social.

METODOLOGIA DE PESQUISA
A pesquisa em questão se realiza a partir de um estudo de caso, 
desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Salomé Carvalho, localizada na folha 16, quadra especial S/N, 
no bairro Novo Marabá, no município de Marabá, estado do 
Pará. A escola funciona em um prédio em alvenaria, contendo 
15 salas de aulas, um laboratório de informática, uma sala de 
leitura, uma sala exclusiva para o Programa Mais Educação, 
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uma secretaria, uma despensa, dois depósitos, uma sala para 
diretoria/coordenação/ orientação, uma sala de arquivo, uma 
quadra de esporte sem cobertura, banheiros masculino e 
feminino adaptados.

O quadro docente é formado por 35 professores de diversas 
áreas, a maioria sendo concursados. O quadro de profissionais 
não docentes é composto por uma diretora, uma vice-diretora, 
dois coordenadores pedagógicos, uma orientadora educacional, 
vigias e merendeiras.

Para embasar o estudo de caso, iniciou-se com um 
levantamento bibliográfico que buscou uma abordagem teórica 
que auxiliasse na compreensão sobre o conceito de diversidade 
cultural. Assim verifica-se que o educador constrói seu 
conhecimento como sujeito na medida em que ele se relaciona 
com os meios sociais e nas relações com os seres humanos, 
enquanto seres histórico-social e aprende com as relações 
simbólicas.  

Nesse sentido, Arroyo (2000) cita que:

O ofício de mestre, de pedagogo vai encontrando seu lu-
gar social na constatação de que somente aprendemos 
a ser humanos em uma trama complexa de relaciona-
mentos com outros seres humanos. Esse aprendizado só 
acontece em uma matriz social, cultural, no convívio com 
determinações simbólicas, rituais, celebrações, gestos. 
No aprendizado da cultura. (ARROYO, 2000, p.54)

Na busca pela compreensão sobre um conceito que 
auxilie nas reflexões sobre as diversas temáticas que abrangem 
o contexto da diversidade cultural, o estudo se delineia na 
construção de um plano de ação que visa o estudo realizado por 
professores(as) que atuam na educação básica, onde a partir 
de tais estudos esses(as) educadores(as) possam criar a partir 
de suas reflexões e experiências docentes um material didático 
que auxiliem na realização de práticas interdisciplinares que 
envolvam também o tratamento da diversidade.

Abaixo são destacados os momentos que compõem o 
estudo:
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Cronograma do projeto

Maio

Levantamento e estudo sobre a temática: 
Diversidade Religiosa
Estudo sobre o Colonialismo
Levantamento dos tipos de religião existentes no 
Brasil com base no IBGE
Leitura de Dissertação/UEPA
Exploração do curso Ciência da Religião
Observação dos professores quanto ao seu espaço 
pedagógico
Observar com base nos livros didáticos adotados
Assessoramento:
Uma vez por mês reunião com professores (as) 
Diagnostico dos (as) professores (as)
Uma vez por semana observação de cenas na 
escola

Junho Encontro com os professores

Julho Elaboração do material de ensino para aplicar na 
E.M.E.F. Salomé Carvalho

Agosto

Oficina ministrada pelo Prof. Dr. Harryson Lessa da 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
(UNESP-Ilha Solteira-SP) e Profa. Drª Ana Clédina 
Gomes (UNIFESSPA)

Setembro Elaboração de material didático voltado para o 
tratamento da diversidade religiosa

Outubro Aplicação do material elaborado e observação de 
seus resultados

Novembro Elaboração de relatório sobre o estudo e devolutiva 
dos resultados à escola
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como o estudo encontra-se em fase inicial, ainda não há 
resultados sistematizados. Todavia, vislumbra-se, ao ofertar um 
programa de formação continuada aos (as) professores (às) 
da escola, como: (oficinas, minicursos, palestras, sessões de 
estudos, entre outros), baseado nas demandas identificadas 
no âmbito da diversidade cultural, promover a reflexão sobre 
o trabalho pedagógico realizado na escola, análise de seu 
currículo, combate ao preconceito e inovação nas atividades de 
ensino. 

A equipe do projeto foi convidada a participar da hora 
pedagógica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Salomé 
Carvalho, onde foi apresentado para a equipe docente da 
escola o projeto de pesquisa Formação Continuada e Produção 
de Metodologias de Ensino Pautadas na Diversidade Cultural.

Foram levantadas várias temáticas como: Diversidade 
Linguística, Diversidade religiosa, Diversidade étnico-racial e 
gênero, entre outras. Após ouvidos os relatos do quadro docente 
sobre as problemáticas sofridas na escola ficou decidido que 
à temática “Diversidade Religiosa” seria o foco dos estudos a 
serem realizados, devido a necessidade que a escola enfrenta 
em relação ao tratamento das diversas religiões existentes na 
comunidade, porém somente aquelas com maior número de 
praticantes são veiculadas na comunidade escolar, ficando 
outras alijadas e por isso propensas a facilitar a discriminação e 
preconceito contra seus praticantes.

CONCLUSÃO
A pesquisa aqui relatada encontra-se em andamento. São 
realizados encontros diários entre os membros participantes 
do Projeto com vistas ao desenvolvimento de estudos e 
elaboração de metodologias que serão voltadas para a temática 
“Diversidade Religiosa” a qual será desenvolvida nas turmas do 
5º ano A e B nas aulas de Ensino Religioso. Todavia, encontra-
se em discussão a incidência da ação, uma vez que a temática 
voltava para a religiosidade não diz respeito apenas aos (à) 
professor (a) responsável pela disciplina de Ensino Religioso, 
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mas surgiu como uma demanda da escola e da comunidade, 
logo a ação deve envolver todos os sujeitos da escola.
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O perfil do gestor da Escola da Rede 
Municipal de Ensino do bairro do 

Guamá em Belém do Pará
Desafios e possibilidades do Pedagogo para 

a gestão democrática na escola pública

Jorge Antônio Lima de Jesus1

Resumo: Este trabalho traz a temática da gestão escolar em Belém do 
Pará, com o objetivo de analisar o Perfil dos Gestores das escolas da 
Rede Municipal de Ensino do bairro do Guamá, esta pesquisa iniciou-se 
em 2015 e finalizar-se-á em setembro de 2016. A fundamentação teórica 
teve por referência os trabalhos de Félix (1996), Paro (2008) e Lück 
(2009), em especial, visando a trazer suporte para uma reflexão sobre o 
tema, de forma a ser possível aprofundar o nível de entendimento sobre 
o perfil do gestor que atua na escola pública. Para desenvolver o trabalho 
de pesquisa, pautam-se: revisão bibliográfica e pesquisa de campo 
(aplicação de questionários e entrevistas em andamento) nas quatro 
escolas municipais que pertencem a RME (SEMEC), além de dialogar 
com a realidade destes gestores em suas práticas. Severino (2009) 
nos fala sobre a práxis histórica e social, como indivíduos formadores 
do saber, para a construção do processo de ensino e aprendizagem, 
enfatizando a postura profissional investigativa. Assim, ao administrar 
uma escola pública, o trabalho do gestor não se reduz à aplicação de 
alguns métodos e técnicas, muitas vezes originários da administração 
de empresas sem ter conexão com os objetivos educacionais, o gestor 
da escola deverá permanentemente atuar em seus fins pedagógicos, o 
êxito, a qualidade e a participação de todos os envolvidos (PARO 2008). 
Os estudos fazem refletir sobre a prática escolar destes gestores que 
consiste na concretização das condições que asseguram o trabalho 
democrático docente para o alcance de objetivos educacionais, após a 
pesquisa concluída.
Palavras-chave: Perfil do Gestor, Escola Pública. Gestão Democrática.

1 Graduando do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do 
Pará. Campus Belém-PA. Endereço eletrônico: pedagogojorgelima@gmail.com
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho traz a temática da gestão escolar em Belém 
do Pará, com o objetivo de analisar o Perfil dos Gestores das 
escolas da Rede Municipal de Ensino do bairro do Guamá no 
período de 2015/ 2016. Na história da educação brasileira, 
as questões concernentes à administração e gestão escolar 
sempre estiveram vinculadas aos princípios e métodos 
utilizados na administração de grandes empresas e indústrias. A 
administração escolar, segundo Felix (1996) não se constitui um 
corpo teórico próprio e no seu conteúdo podem ser identificadas 
as diferentes possibilidades escolares de administração de 
empresas, o que significa uma aplicação dessas teorias a 
uma atividade especifica neste caso, a educação. No Brasil, 
já é significativo o interesse acadêmico, em torno deste tema, 
através de discussões, pesquisas, trabalhos e cursos de pós-
graduação.

Aprender é, necessariamente, uma forma de praticar o 
conhecimento. Nesse contexto, o fundamental no conhecimento 
não é sua condição de produto, mas o seu processo de construção. 
Um perfil de profissional atualizado e capacitado nos dias de 
hoje torna-se imprescindível para toda e qualquer atividade 
laboral, tanto para o ensino quanto para a aprendizagem. Como 
também para a produção de conhecimentos nas mais diversas 
áreas, como afirma o regimento das universidades federais 
brasileiras e na própria LDBEN (1996) que: “as universidades 
gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. (BRASIL, 
1988).

As universidades devem organizar-se no tripé: ensino, 
pesquisa e extensão, sendo a pesquisa, o elo fundamental de 
ligação entre as demais atividades afins, ou seja, não se ensina, 
não se aprende e muito menos se forma profissionais para 
servir à sociedade, sem que haja um bom trabalho de pesquisa 
e formação profissional. Diante do exposto, surgem algumas 
indagações quanto à formação profissional do pedagogo que 
atua na gestão e administração escolar em nossa cidade, dentre 
elas: Qual o perfil de gestor que está atuando na escola pública 
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de Belém, em particular o gestor do bairro do Guamá da Rede 
Municipal de Ensino, do Distrito do D’água?

A prática escolar consiste na concretização das condições 
que asseguram a realização do trabalho docente, tais condições 
não se reduzem simplesmente ao trabalho “pedagógico”, a 
escola exige, para o exercício de sua função com qualidade, a 
formação qualitativa, não só de professores, como também de 
gestores que a compreendam nas suas relações com o contexto 
social, capazes de articular com competência as ações dos que 
trabalham na escola – técnicos, coordenadores, funcionários, 
recursos físicos, financeiros e a comunidade escolar – para o 
alcance de objetivos educacionais. E com certa frequência, é 
denunciada pela mídia televisiva e por jornais locais a situação 
degradante do ensino das escolas públicas da Educação Básica, 
não só do município de Belém, mas em quase de todo o país.

Assim, qual é o perfil do gestor da escola pública do bairro 
do Guamá? Este estudo pretende conhecer e analisar o perfil 
deste profissional da educação que atua na Rede Municipal de 
Ensino em Belém do Pará, tendo como referencial, as escolas 
localizadas no bairro do Guamá: EMEF Amália Paungartten, 
EMEIF Edson Luís, EMEF Pe. Leandro Pinheiro e a EMEIF 
Francisco da Silva Nunes. O trabalho contempla a parte teórica, 
a pesquisa de campo, com a análise dos resultados depois da 
finalização da pesquisa e, por último, as considerações finais.

O objetivo do presente trabalho é a partir da realização 
da revisão bibliográfica e da pesquisa de campo, descrever 
o perfil dos gestores quanto à formação acadêmica, social 
e política contextualizando com a realidade do bairro do 
Guamá; verificando as referências do fazer pedagógico do 
gestor das escolas pesquisadas da Rede Municipal de Ensino, 
sistematizar e comparar os dados reunidos a partir da pesquisa, 
correlacionando-os com a fundamentação teórica para poder 
identificar o perfil do gestor que está atuando na Rede Municipal 
de Ensino nas escolas do bairro do Guamá em Belém do Pará.

Este estudo trata-se de uma pesquisa exploratória 
qualitativa com procedimento bibliográfico, recorrendo a 
diversos autores e à pesquisa de campo, tomando como base 
Lück (2009), ao entender-se a administração pública escolar 
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numa perspectiva democrática e participativa ressalta que:

Gestão é uma expressão que ganhou corpo no contexto 
educacional acompanhando uma mudança de paradig-
ma no encaminhamento das questões desta área. Em 
linhas gerais, é caracterizada pelo reconhecimento da 
importância da participação consciente e esclarecida das 
pessoas nas decisões sobre a orientação e planejamento 
de seu trabalho. O conceito de gestão está associado ao 
fortalecimento da democratização do processo pedagógi-
co, à participação responsável de todos nas decisões ne-
cessárias e na sua efetivação mediante um compromisso 
coletivo com resultados educacionais cada vez mais efe-
tivos e significativos. (LUCK, 2009).

Neste sentido, de acordo com Lück (2009), o administrador 
escolar é um gestor da dinâmica social, um mobilizador e 
orquestrador de atores, um articulador da diversidade para 
dar-lhe unidade e consistência, na construção do ambiente 
educacional e promoção segura da formação de seus alunos. 
A partir dos anos 1980, as mudanças ocorridas influenciadas 
pelos movimentos em busca de uma nova organização social 
pautadas na nova configuração da sociedade da informação 
do mundo globalizado, surgindo assim este conceito de ação 
global, internacional e integrado com o mundo, o Gestor 
Escolar, como afirma Lück (2000), não se tratar de simples 
mudança terminológica e sim, um novo conceito promotor 
de transformações de relações de poder, de práticas e da 
organização escolar em si.

METODOLOGIA
Para realização da pesquisa, optou-se pelo estudo do perfil 

do gestor das quatro escolas do bairro do Guamá em Belém do 
Pará, com abordagem qualitativa, que tem, como característica 
básica, o ambiente natural como sua fonte de coleta de dados 
(aplicação de questionários e entrevistas em andamento), onde 
o pesquisador é o seu principal instrumento. A partir da revisão 
bibliográfica, pode-se definir como o primeiro passo para todas 
as atividades acadêmicas, que tem como objetivo proporcionar 
respostas aos problemas e questões levantadas acerca das 
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propostas de pesquisa exploratória qualitativa.
Na pesquisa qualitativa o pesquisador procura reduzir a 

distância entre a teoria e os dados, entre o contexto e a ação, usando 
a lógica da análise fenomelógica, isto é, da compreensão dos 
fenômenos pela sua descrição e interpretação. As experiências 
pessoais do pesquisador são elementos importantes na análise 
e compreensão dos fenômenos estudados. (TEIXEIRA, 2014).

Para auxiliar na compreensão da situação em estudo estão 
sendo utilizados literaturas e documentos referentes ao tema 
da gestão da escola pública, Constituição Federal Brasileira, 
Leis de Diretrizes e Bases da Educação (1996), documentos 
referentes à Secretaria Municipal de Educação de Belém-PA 
(SEMEC). Além do diálogo com as práticas dos gestores em 
suas escolas de atuação.

Enquanto procedimentos utilizar-se-á a mais famosa 
técnica de observação direta intensiva, que é a entrevista, por 
tratar-se de um perfil social, profissional, acadêmico e político, 
as entrevistas serão do tipo estruturado. Sendo um importante 
procedimento do pesquisador em relação aos sujeitos do 
campo ético, é necessário o consentimento livre e esclarecido 
dos sujeitos para o uso das informações, através da autorização 
dos sujeitos para o referido uso das informações, como diz a 
resolução no. 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho 
Nacional de Saúde:

II.7 - Consentimento livre e esclarecido - anuência do 
participante da pesquisa e/ou de seu representante legal, 
livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, 
subordinação ou intimidação, após esclarecimento com-
pleto e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, 
seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais 
riscos e o incômodo que esta possa acarretar, formulada 
em um termo de consentimento, autorizando sua partici-
pação voluntária na pesquisa (MORROZ E GIANFALDO-
NI, 2002 p.64)

Assim, estas ferramentas permitiram realizar a 
interpretação e análise de dados de forma criteriosa, 
colaborando na construção do quadro do perfil do gestor das 
escolas públicas da Rede de Ensino Municipal do bairro do 
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Guamá em se tratando de uma pesquisa qualitativa, a partir do 
momento em que o processo investigativo se pauta no diálogo 
com Teixeira (2014) em que:

O pesquisador observa os fatos sob a ótica de alguém 
interno à organização; A pesquisa busca uma profunda 
compreensão do contexto da situação; O enfoque da 
pesquisa é mais desestruturado, não há hipóteses fortes 
no início da pesquisa, conferindo à pesquisa bastante fle-
xibilidade e A pesquisa geralmente emprega mais de uma 
fonte de dados. (p. 138).

A coleta de dados ocorrerá em cada unidade educacional 
da RME do bairro do Guamá através da técnica de observação 
direta intensiva, que é a entrevista. Como trata-se de um perfil 
social, profissional, acadêmico e político, as entrevistas serão 
do tipo estruturado, sendo construídas previamente. Além da 
aplicação de questionários aos gestores e representantes da 
comunidade escolar. Assim, estas ferramentas permitiram 
realizar a interpretação e análise de dados de forma criteriosa, 
colaborando na construção do quadro do perfil do gestor das 
escolas públicas da RME do bairro do Guamá.

Após esta fase de construção e coleta dos dados, far-se-á 
o quadro do perfil deste gestor que atua na Rede Municipal de 
Ensino do bairro do Guamá fazendo-se uma análise e depois 
a discussão à luz dos autores, bem como a partir do meu 
posicionamento sobre o tema, com os padrões vigentes pela 
comunidade acadêmico-científica para a comunicação oral 
e apresentação da pesquisa em um relatório, “os resultados 
deverão ser apresentados na sua forma natural, através de 
unidades de registro dos informantes” (TEIXEIRA, 2014), como 
forma de tornar público o conhecimento produzido e toda a sua 
elaboração e processo de construção deste trabalho que far-
se-á parte da conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia 
pela Universidade Federal do Pará neste ano de 2016.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aprender é, necessariamente, uma forma de praticar o 
conhecimento. Nesse contexto, o fundamental no conhecimento 
não é sua condição de produto, mas o seu processo de construção. 
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Um perfil de profissional atualizado e capacitado nos dias de hoje 
torna-se imprescindível para toda e qualquer atividade laboral, 
tanto para o ensino quanto para a aprendizagem. Como também 
para a produção de conhecimentos nas mais diversas áreas, 
com afirma o regimento das universidades federais brasileiras. 
O art. 207 da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988: “As universidades gozam de autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, 
e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. ”

Um perfil de profissional atualizado e capacitado nos dias 
de hoje torna-se imprescindível para toda e qualquer atividade 
laboral, tanto para o ensino quanto para a aprendizagem. O 
perfil é a descrição de uma pessoa em traços mais ou menos 
rápidos. Todo mundo tem seu perfil, cada profissional tem suas 
características próprias para atuar no seu campo de trabalho, 
neste trabalho vamos mostrar como está o perfil do gestor das 
escolas da RME de Belém, especialmente os que atuam no 
bairro do Guamá.

Diante do exposto, surgem algumas indagações quanto 
à formação profissional do pedagogo que atua na gestão e 
administração escolar em nossa cidade: Que gestores escolares 
estão administrando as escolas do município de Belém? Será 
que a formação acadêmica do pedagogo condiz com sua prática 
nas escolas do bairro do Guamá? Qual o perfil de gestor que 
o curso de pedagogia da Universidade Federal do Pará está 
formando?

A prática escolar consiste na concretização das condições 
que asseguram a realização do trabalho docente, tais condições 
não se reduzem simplesmente ao trabalho “pedagógico”, a 
escola exige, para o exercício de sua função com qualidade, a 
formação qualitativa, não só de professores, como também de 
gestores que a compreendam nas suas relações com o contexto 
social, capazes de articular com competência as ações dos que 
trabalham na escola – técnicos, coordenadores, funcionários, 
recursos físicos, financeiros e a comunidade escolar – para o 
alcance de objetivos educacionais. E com certa frequência, é 
denunciada pela mídia televisiva e por jornais locais a situação 
degradante do ensino das escolas públicas da Educação Básica, 
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não só do município de Belém, mas em quase de todo o país.
Colaborando com este estudo, partindo da etimologia de 

gestão, é imprescindível dialogarmos com Cury, quando nos 
leva a refletir sobre esta gestão da escola pública que;

Sendo a transmissão do conhecimento (ação da escola) 
um serviço público, o princípio associa este serviço à de-
mocracia. (...) Lembrando-se que o termo “gestão” vem 
de gestio, que por sua vez, vem de gerere (trazer em si, 
produzir), fica mais claro que a gestão não é só ato de 
administrar um bem fora-de-si, mas é algo que traz em 
si, porque nele está contido. E o conteúdo deste bem é a 
própria capacidade de participação, sinal maior da demo-
cracia. Só que aqui é a gestão de um serviço público, o 
que duplica o seu caráter público. (CURY, 2002).

Assim, qual é o perfil do gestor da escola pública do bairro 
do Guamá? Este estudo pretende conhecer e analisar o perfil 
deste profissional da educação que atua na rede municipal de 
ensino em Belém do Pará, tendo como referencial, as escolas 
da RME do bairro do Guamá. O perfil do gestor escolar que faz a 
escola pública funcionar é essencial ao desenvolvimento social, 
humano, cultural e profissional de todos os educandos, pois a 
escola tem a cara da sua equipe administrativa em especial à 
do seu gestor (LUCK. 2009).

Assim como a Democracia refere-se à “forma de governo” 
ou a “governo da maioria”; então, torna-se claro, que as 
relações cotidianas no âmbito escolar, deveriam explicitar esta 
linha de ação, porém sabendo-se que toda gestão, pressupõe 
uma “ação”, e a palavra ação é justamente o oposto da inércia, 
do comodismo, espera-se do gestor educacional atitudes 
compromissadas de construir, de fazer e o que observa-se ao 
preenchimento do cargo de gestor de uma instituição pública 
de ensino, é a comunidade escolar e a sociedade como um 
todo, reclamando cotidianamente por mudanças concretas e 
significativas nas práticas de muitas gestões autoritárias em 
vigor em ainda em nosso país. (SANTOS, 2012).

Administrar escolas é tarefa árdua, porém, Santos Filho 
(1998) afirma que dentro dos moldes do autoritarismo, legitima-
se então, alguns traumas antigos em que a sociedade se mostra 
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ainda fragilizada, com medo, sem liberdade de se expressar e 
covardemente cedendo lugar às ideologias em nosso país. A 
pesar de termos na legislação de nosso município, as eleições 
diretas para diretores em pauta na Lei Ordinária N. º 7528, de 
05 de agosto de 19912, ainda persiste em algumas escolas, a 
presença do “Diretor Biônico”3 , indicado por autoridades para 
atuar dentro de uma lógica mercantil, sem direção, onde apenas 
cumprem ordens, programas de forma mecânica, desarticulada 
e fragmentada.

Ao gerir a administração escolar, o gestor deverá conhecer 
as especificidades que a diferencia da administração capitalista, 
cujo objetivo é o lucro, mesmo em prejuízo da realização 
humana implícita em um ato educativo. Se administrar é 
utilizar racionalmente os recursos para a realização de fins 
determinados, o gestor da escola deverá permanentemente 
impregnar em seus fins pedagógicos, o êxito, qualidade, a 
democracia e a participação de todos os atores envolvidos.

[...]. Nesse sentido, administrar uma escola pública não 
se reduz à aplicação de uns tantos métodos e técnicas, 
importados, muitas vezes de empresas que nada têm a 
ver com os objetivos educacionais. A administração es-
colar é portadora de uma especificidade que a diferencia 
da administração especificamente capitalista, cujo objeti-
vo é o lucro, mesmo em prejuízo da realização humana 
implícita no ato educativo. Se administrar é utilizar racio-
nalmente os recursos para a realização de fins determi-
nados, administrar a escola exige a permanente impreg-

2 Lei Ordinária N. º 7528, 05 de agosto de 1991: Dispõe sobre o Estatuto 
do Magistério do Município de Belém. Art. 3º§ V. Pela organização da 
gestão democrática do ensino público municipal, através de eleição direta 
para diretores das escolas, através de lista quíntupla a ser regulamentada 
por lei específica. BELÉM/PMB. 1991.

3 Diretor Biônico é a denominação que alguns professores da Rede 
Municipal de Ensino de Belém-PA recebem pelos funcionários da escola 
pública ao assumirem a gestão da escola por indicação do prefeito ou do 
secretário municipal de educação. Este diretor é o “olho” do secretário 
municipal de educação e do prefeito dentro da escola pública e não a 
vontade da comunidade escolar pelas eleições diretas para diretor.
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nação de seus fins pedagógicos na forma de alcança-los. 
(PARO. 1998, p. 7).

O Gestor Escolar torna-se um administrador da dinâmica 
social, um mobilizador e orquestrador de atores, um articulador da 
diversidade para dar-lhe unidade e consistência, na construção 
do ambiente educacional e promoção segura da formação de 
seus alunos. Atualmente, o gestor de escola é chamado a admitir 
seu papel político frente aos desafios exigidos pelo seu cargo. 
Além das atividades de administrador escolar, o gestor exerce a 
atuação da gestão, que abrange aspectos sociais, filosóficos e 
políticos. Com o resultado desta pesquisa, pretende-se dialogar 
com este estudo e identificar o perfil dos gestores da Rede 
de Ensino Municipal que administram as escolas do bairro do 
Guamá em Belém do Pará e analisar quais as práticas de gestão 
escolar que estão sendo praticadas nestas escolas públicas do 
bairro do Guamá na capital paraense.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O desenvolvimento desta pesquisa tem como meta e objetivo 
traçar, conhecer e analisar o Perfil do Gestor da escola da RME 
do bairro do Guamá em Belém do Pará, como se efetiva a gestão 
democrática na escola pública, visando o cumprimento da lei, 
bem como a real participação do pedagogo como gestor desta 
instituição, além da ação coletiva entre professores, conselho 
escolar e direção, para uma gestão participativa e democrática.

Gestão é uma expressão que ganhou corpo no contexto 
educacional acompanhando uma mudança de paradigma no 
encaminhamento das questões desta área. Em linhas gerais, 
é caracterizada pelo reconhecimento da importância da 
participação consciente e esclarecida das pessoas nas decisões 
sobre a orientação e planejamento de seu trabalho. O conceito 
de gestão está associado ao fortalecimento da democratização 
do processo pedagógico, à participação responsável de todos 
nas decisões necessárias e na sua efetivação mediante um 
compromisso coletivo com resultados educacionais cada vez 
mais efetivos e significativos. (LUCK, 2009).

Administrar escolas é tarefa árdua, porém, dentro dos 
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moldes do autoritarismo, legitima-se então, alguns traumas 
antigos em que a sociedade se mostra ainda fragilizada, com 
medo, sem liberdade de se expressar e covardemente cedendo 
lugar às ideologias em nosso país. A pesar de termos na 
legislação de nosso município, as eleições diretas para diretores 
em pauta na Lei Ordinária N. º 7528, de 05 de agosto de 1991 
·, ainda persiste em algumas escolas, a presença do “Diretor 
Biônico” ·, indicado por autoridades para atuar dentro de uma 
lógica mercantil, sem direção, onde apenas cumprem ordens, 
programas de forma mecânica, desarticulada e fragmentada.

Que este estudo possa contribuir com outros que venham 
a trazer o uso da autoridade dentro de uma análise do perfil 
do gestor educacional, essencialmente privilegiado pelas 
relações horizontais entre seus pares, mediando às discussões, 
as trocas de ideias, legitimando assim, verdadeiras ações 
democráticas. O ser humano é facilmente manipulado, vivemos 
em uma sociedade capitalista, porém não devemos esquecer 
que a escola ainda é o melhor local para iniciar mudanças, 
começando no âmbito de suas relações no trabalho educativo e 
na qualidade da gestão.

É claro que estes princípios não se desvinculam da análise 
de um contexto político, social, ideológico e cultural num sentido 
amplo, mas mesmo assim, os principais atores envolvidos, são 
os educadores, peças chave na construção de uma gestão 
educacional democrática, digna e humanitária, com potencial 
de ação, motivadora e inovadora, e consequentemente, a figura 
do gestor se tornará uma âncora para a promoção de uma 
educação significativa que prime efetivamente pela qualidade e 
o atendimento a toda a comunidade, por isso pretende-se traçar 
e analisar o perfil dos gestores destas quatro escolas da rede 
municipal de ensino público do bairro do Guamá em Belém do 
Pará neste período de 2015/2016.
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Resumo: O presente trabalho é referente ao projeto de Extensão Diálogos 
Freireanos e a Educação de Jovens e Adultos no Brasil e na Amazônia 
Paraense, viabilizado por meio do Programa Institucional de Bolsa de 
Extensão (Pibex) e tem como principal objetivo refletir criticamente sobre 
a Educação de Jovens e Adultos (EJA), dialogando e buscando articular 
vínculos entre a Universidade Federal do Pará - Campus Bragança 
e as Escolas Públicas do referido município por meio de vivências e 
experiências didáticas de inspiração Freireana. A metodologia dar-se-á 
por meio de encontros presenciais mensais, visando à análise e o debate 
das categorias Freireanas e suas inter-relações com a EJA, por meio de 
oficinas pedagógicas, junto ao coletivo de professores da EJA e os alunos 
dos cursos de licenciaturas da UFPA - Campus Bragança em especial 
de Pedagogia no intuito de socializar e refletir criticamente as vivências 
da pratica docente na EJA e produzir conhecimentos sobre as mesmas. 
Espera-se obter uma reflexão crítica sobre a contribuição de Paulo Freire 
para a Educação de Jovens e Adultos, bem como a potencialização 
de (re)construção de práticas educativas para os Jovens e Adultos. O 
projeto de Diálogos Freireanos se constitui, desse modo, como uma 
possibilidade de experiência formativa ímpar para os estudantes de 
Pedagogia, pois existem poucas oportunidades de viver experiências de 
didáticas emancipatórias nos cursos de graduação na universidade.
Palavras-chave: Formação docente. EJA. Paulo Freire.
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1. INTRODUÇÃO
O projeto de extensão Diálogos Freireanos e a Educação 
de Jovens e Adultos no Brasil e na Amazônia Paraense, 
viabilizado por meio do Programa Institucional de Bolsa de 
Extensão (Pibex), tem como objetivo refletir criticamente 
sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e possibilitar 
que acadêmicos da Universidade Federal do Pará – Campus 
Bragança e professores da rede pública de ensino do município 
estabeleçam uma reflexão mais ampla sobre a contribuição de 
Paulo Freire para a EJA, potencializando construção de práticas 
educativas para os jovens e adultos por meio de vivências e 
trocas de experiências com inspiração Freireana.

O projeto ocorre por meio de encontros presenciais 
mensais, visando tanto a análise das categorias Freireana: 
Inacabamento do ser, Cultura e Diálogo e suas inter-relações com 
a Educação de Jovens e Adultos, a curiosidade epistemológica 
e a concepção de sujeito transindividual, quanto a construção 
de oficinas.

A princípio a dinâmica se dá pelo encontro de professores 
atuantes na EJA e por alunos de licenciaturas diversas 
que possuem interesses pela modalidade, com o intuito de 
estudarmos e debatermos as categorias de Paulo Freire, feitos 
a partir do estudo de trabalhos sobre o tema. No inicio de cada 
encontro é feita uma mística com a finalidade de “quebrar o 
gelo” e de antemão levantar reflexões sobre nossas práticas 
enquanto educadores.

Num segundo momento, após os docentes apresentarem 
a realidade em que atuam e o relato de vida de seus 
discentes, com seus limites e possibilidades, será construído 
oficinas pedagógicas inspiradas em Freire, sendo realizadas 
posteriormente, vivências e avaliações das oficinas, bem como 
produções escritas das experiências.

Como o projeto encontra-se em seu início, atualmente 
está sendo realizado estudos tendo como referencial teórico as 
categorias de Freire na perspectiva do Currículo Freireano de 
cunho emancipatório, tendo como pressuposto a curiosidade 
Epistemológica e os fundamentos metodológicos da EJA, para 
embasar a construção das oficinas.
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2. DIÁLOGO EM FREIRE
Os Diálogos Freireanos e a Educação de Jovens e Adultos 
no Brasil e na Amazônia Paraense, projeto que encontra-se 
em seu 2º ano de vigência, surgiu da necessidade de buscar 
articulações entre a Universidade e as Escolas Públicas através 
de atividades coletivas de objetivos comuns e da reflexão e 
ação na EJA, sob a perspectiva de Paulo Freire, como forma de 
intervenção no mundo.

Tendo como base o currículo emancipatório, cujo intuito 
é romper com a concepção bancaria e tradicional do currículo, 
a educação libertadora e emancipatória deve possibilitar a 
criticidade dos alunos e emancipação dos mesmos, com relação 
aquilo que lhes é imposto visando à libertação, autonomia e 
criticidade. Uma educação emancipatória, para a autonomia 
requer uma formação cada vez mais significativa e consciente, 
durante toda vida dos indivíduos. (Souza et al, 2010).

Vale ressaltar que a educação bancaria é definida por Freire 
como a educação tradicional, onde o professor é o detentor do 
conhecimento e os educandos são meros receptáculos vazios 
que recebem passivamente os conhecimentos que lhes são 
depositados pelos professores.

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunica-
dos” e depósitos que os educandos, meras incidências, 
recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a 
concepção “bancária” da educação, em que a única mar-
gem de ação que se oferece aos educandos é a de re-
ceberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem 
para serem colecionadores ou fichadores das coisas que 
arquivam. No fundo, porém, os grandes arquivados são 
os homens, nesta (na melhor das hipóteses) equivocada 
concepção “bancária” da educação. Arquivados, porque, 
fora da busca, fora da práxis, os homens não podem ser. 
Educador e educandos se arquivam na medida em que, 
nesta destorcida visão da educação, não há criatividade, 
não há transformação, não há saber. Só existe saber na 
invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impacien-
te, permanente, que os homens fazem no mundo, com 
o mundo e com os outros. Busca esperançosa também. 
(FREIRE, 1987, p. 33).
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Em suma, o professor é o centro, “o sujeito do processo; 
os educandos, meros objetos”. (Freire, 1987, p. 34). Em tal 
concepção, o dialogo não faz parte da relação entre alunos 
e docentes, diferente da visão emancipatória, em que ele é 
essencial para o aprendizado não apenas dos alunos, mas 
também dos docentes, afinal “quem ensina aprende ao ensinar 
e quem aprende ensina ao aprender”. (FREIRE, 1996, p. 12).

O diálogo é considerado por Freire como uma exigência 
da natureza humana e uma opção por um tipo de educação que 
reconheça o outro como sujeito. É um processo de comunicação 
pautado numa relação amorosa: o diálogo é o

momento em que os humanos se encontram para refletir 
sobre sua realidade tal como a fazem e refazem. Através dele, 
refletindo juntos sobre o que sabemos e o que não sabemos, 
podemos, a seguir, atuar criticamente para transformar a 
realidade. O diálogo sela o relacionamento entre os sujeitos 
cognitivos. (FREIRE, 1987, p. 123).

[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o 
encontro em que se solidariza o refletir e o agir de seus 
sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e 
humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 
idéias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se 
simples troca das idéias a serem consumidas pelos per-
mutantes. (FREIRE, 1987, p. 45).

O diálogo se dá tanto entre os sujeitos quanto entre os 
diferentes tipos de saberes, tanto de cunho cientifico como 
de senso comum. Por isso se faz necessário o respeito 
aos saberes dos educandos. Tais saberes não podem ser 
menosprezados, ao contrario, o docente deve valer-se deles 
para relaciona-los com os conteúdos passados de maneira 
critica, problematizando-os, instigando a reflexão, a curiosidade 
epistemológica, possibilitando uma construção de saberes, 
afinal, o conhecimento do aluno é tão importante quanto o do 
professor. (AMBROSIO, 2013, p. 04).

Seguindo uma linha de currículo emancipatório, onde 
busca-se transcender com a visão fragmentada do currículo 
prescritivo e bancário. Cabe ao professor apresentar as 
diferentes facetas de um tema de modo que os educandos 
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formulem sua própria concepção sobre o mesmo. Para tanto, 
faz-se necessário que o docente instigue e desafie seus alunos 
a problematizarem o que está a sua volta, cabendo ao professor 
ter consciência e disponibilidade para o diálogo. De acordo com 
Freire (1996):

O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura 
com seu gesto a relação dialógica em que se confirma 
como inquietação e curiosidade, como inconclusão em 
permanente movimento na História. (FREIRE, 1996, p. 
86).

Ainda segundo o autor, os saberes que os alunos 
trazem consigo são essenciais para a construção de novos 
conhecimentos, sendo fundamental que o docente conheça 
seus alunos com seus conhecimentos prévios. (AMBROSIO, 
2013, p. 04).

Compreendendo que o diálogo não é algo que possa ou 
não ser realizado, que é uma atitude de respeito, abertura e 
amor para com o outro, o projeto se propõe a ouvir e intervir 
entre os diferentes sujeitos, alunos e professores, numa 
atitude chamada por Freire de Curiosidade Epistemológica na 
construção dos diferentes tipos de conhecimento.

2.1 CURIOSIDADE EPISTEMOLÓGICA E CATEGORIAS 
FREIREANAS
Entende-se por curiosidade Epistemológica, proposta por Freire, 
o rompimento com a curiosidade ingênua, que não duvida do 
que lhe é posto, que é desarmada, espontânea. Diferente da 
curiosidade ingênua, na epistemológica é essencial que se 
tenha uma rigorosidade metódica que permita a passagem do 
conhecimento de senso comum para o conhecimento cientifico, 
onde tal rigorosidade se encontra no método de aproximação 
com o objeto. (MAIA; MION, S/D, p. 3). Desse modo, esse tipo 
de curiosidade é de suma importância para a produção e troca 
de conhecimentos entre os diferentes sujeitos.

No livro Pedagogia da Autonomia, Freire (1996) discorre 
sobre os diferentes pressupostos necessário para ensinar, 
dentre o qual encontra-se a questão da rigorosidade metódica.
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O educador democrático não pode negar-se o dever de, 
na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do 
educando, sua curiosidade, sua submissão. Uma de suas 
tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigo-
rosidade metódica com que devem se “aproximar” dos 
abjetos cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não 
tem nada que ver com o discurso “bancário” meramente 
transferido do perfil do abjeto ou do conteúdo. (FREIRE, 
1996, p. 14).

Para tanto, é preciso que haja uma aproximação com o 
objeto de estudo e/ou pesquisa, nesse sentido é primordial que 
se tenha um sujeito transindividual.

O sujeito transindividual nada mais é do que o sujeito que 
sai de seu lugar para conhecer mais e ser mais, usando o olhar 
do outro, devendo “deslocar a lente de seu olhar para o olhar 
do pesquisando” (Romão et tal, s/d, p. 07). O conhecimento 
construido por tal sujeito “não é a soma dos conhecimentos dos 
indivíduos que o compõem; é mais do que isto: é o conhecimento 
produzido por um sujeito novo, constituído no processo coletivo 
de produção do conhecimento”. (Romão et tal, s/d, p. 07).

Desse modo:

[...] o exercício da curiosidade epistemológica se torna 
fundante na produção de conhecimentos novos, pois 
objetiva rigorosamente o desvelar do objeto, tornando 
possível analisá-lo e compreendê-lo em sua essência, 
despertando uma atitude crítica diante dos fatos. (MAIA; 
MION, S/D, p. 3).

Assim como rigorosidade metódica, o diálogo e o 
rompimento com uma concepção ingênua da realidade e da 
situação é subjacente à curiosidade epistemológica. Devendo 
tais fundamentos fazer parte da formação dos professores para 
que o mesmo possa desenvolvê-los em suas futuras práticas 
educativas. (MAIA; MION, S/D, p. 3).

Com relação às categorias ontológicas freireanas de 
incabamento, inconclusão e incompletude do ser, Freire nos 
diz que a concepção bancaria desconhece os homens como 
seres históricos enquanto a problematizadora parte exatamente 
desse pressuposto.
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Por isto mesmo é que os reconhece como seres que 
estão sendo, como seres inacabados, inconclusos, em 
e com uma realidade, que sendo histórica também, é 
igualmente inacabada. Na verdade, diferentemente dos 
outros animais, que são apenas inacabados, mas não 
são históricos, os homens se sabem inacabados. Têm a 
consciência de sua inconclusão. Aí se encontram as raí-
zes da educação mesma, como manifestação exclusiva-
mente humana. Isto é, na inconclusão dos homens e na 
consciência que dela têm. Daí que seja a educação um 
que-fazer permanente. Permanente, na razão da incon-
clusão dos homens e do devenir da realidade. (FREIRE, 
1987, p. 4).

Esses aspectos não devem ser entendidos como 
sinônimos, pois cada um tem uma denotação específica. É a 
consciência deles que nos diferencia dos animais. A consciência 
de que somos incompletos devido nossa necessidade do 
outro, inconclusos porque estamos sempre em processo de 
evolução e finalmente incabados, pois somos imperfeitos, 
tais particularidades nos levam a permanente insatisfação de 
“sermos o que somos” e a aspiração em “sermos mais” (Romão 
et tal, s/d, p. 05).

Ainda sobre isso, Romão et tal (s/d) nos diz que apesar de 
o homem buscar conhecer mais, para ser mais, o conhecimento 
é construído de forma incompleta, inconclusa e inacabada.

Assim, também no processo de conhecimento, é neces-
sário um sujeito que, no mínimo, potencialize a supera-
ção da incompletude (conhecimento individual e ser com-
pletado pelo conhecimento dos outros); da inconclusão 
(conhecimento a ser superado pela interação dialético-
-dialógica com os conhecimentos dos outros) e do inaca-
bamento (perspectiva individual a ser aperfeiçoada pelas 
outras perspectivas). (Romão et tal, s/d, p. 05).

De acordo com Freire (1996, p. 29) “onde há vida, há 
inacabamento”, ratificando que a consciência de tal condição 
é essencial para a prática da curiosidade epistemológica. 
(FREIRE, 1996, p. 31).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como sujeitos preocupados e comprometidos com a Educação 
de Jovens Adultos, os Diálogos Freireanos se constitui como 
uma experiência ímpar para a formação do educador de Jovens 
e Adultos, bem como para trocas de aprendizagens entre os 
diferentes sujeitos envolvidos, pois a participação de alunos e 
professores fundamenta inexoravelmente a possibilidade de 
conhecer, refletir, atuar e intervir na realidade pensando em 
transformá-la a partir do diálogo.

Os projetos universitários, tanto de pesquisa quanto de 
extensão, possibilitam aos graduandos a aquisição e construção 
de novos conhecimentos e uma formação acadêmica mais 
completa, pois dependendo do gênero, possibilita tanto a 
pesquisa teórica quanto sua relação e intervenção prática. 
(MANCHUR, SURIANI, CUNHA, 2013, p. 335).

Os projetos de extensão fazem parte do pilar da 
universidade, que é “ensino, pesquisa e extensão”, devendo 
desse modo, ser articulado tendo como pressuposto trabalhos 
de ensino e de pesquisa. (MANCHUR, SURIANI, CUNHA, 2013, 
p. 336).

Os projetos desse porte aproximam a universidade da 
sociedade e da realidade no qual estão inseridos, sendo uma 
“via de mão dupla”:

A universidade, através da extensão, influencia e tam-
bém é influenciada pela comunidade, ou seja, possibilita 
uma troca de valores entre a universidade e o meio. A 
extensão universitária deve funcionar como uma via de 
duas mãos, em que a Universidade leva conhecimentos 
e/ou assistência à comunidade e também aprende com o 
saber dessas comunidades. (SCHEIDEMANTEL, KLEIN, 
TEIXERA, 2004, p. 02).

Nos cursos de licenciatura, os projetos contribuem 
diretamente com a formação docente, haja vista que propicia 
o contato com metodologias que potencializam a formação do 
aluno. O projeto de extensão em questão, desse modo, contribui 
de forma significativa para a formação docente do educador de 
jovens e adultos, pois através dos estudos teóricos possibilita a 



89

Eixo II Currículo e formação do pedagogo

relação e intervenção com a realidade, através do diálogo entre 
diferentes os diferentes sujeitos.

Tendo como inferência a pesquisa que considera 
importantes os diferentes saberes e sujeitos envolvidos, na 
perspectiva em que “pesquisadores e pesquisandos são sujeitos 
da pesquisa que, enquanto pesquisam, são pesquisados, e, 
enquanto são investigados, investigam” (Romão et tal, s/d, p. 
04) e a percepção

de sujeito transindividual, da curiosidade epistemologica 
e de uma educação emancipadora é perceptivel que tais 
referenciais estão sendo de suma importancia para refletirmos 
não apenas sobre a educação de jovens e adultos como também 
para todo o campo educacional.

Pensar a educação partindo das contribuições de Freire 
para essa área é ter uma visão critica da sociedade e de nossas 
ações, nos fazendo ter uma percepção diferente, que nos 
leve a de fato escutar o que os educandos querem nos dizer, 
considerando seus saberes e tendo uma atitude humanizadora, 
aberta, desafiadora para com eles, de modo que os mesmos 
possam não apenas ler a palavra, mas o contexto que está a 
sua volta.

Isto porque a leitura da palavra é sempre precedida da 
leitura do mundo. E aprender a ler, a escrever, alfabeti-
zar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, 
compreender o seu contexto, não numa manipulação 
mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que 
vincula linguagem e realidade. (FREIRE apud SEVERI-
NO, 1982, p. 07).

Até o presente momento, o andamento do projeto tem 
trazido resultados positivos. É perceptível que de fato há um 
comprometimento em encontrar possibilidades que favoreçam 
as práticas educativas dos jovens e adultos por aqueles que 
estão participando dos diálogos. O clima que envolve os 
encontros é convidativo para a participação e contribuição dos 
sujeitos.

Tanto os professores quanto os alunos da graduação estão 
abertos à proposta do projeto, de modo que é estabelecida 
uma relação dialógica entre os mesmos. Ambas as partes 
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falam e escutam o outro, de modo a trocarem e construírem 
conhecimentos novos, mais significativos e que possibilitem 
uma pratica diferenciada na EJA.

Os diálogos Freireanos propõe a seus integrantes a 
aproximação com as teorias de Paulo Freire, de modo a 
exercitarmos práticas de intervenção tendo ele como pilar. 
Tal atividade será realizada através das oficinas que serão 
realizadas nos encontros, após os estudos teóricos. Atualmente, 
estamos fazendo os últimos encaminhamentos teóricos para 
começarmos a elaboração das oficinas, que serão feitas a partir 
de temas geradores colhido das falas dos alunos.

O projeto, de maneira geral, contribui significativamente 
tanto para a formação dos graduandos participantes, quanto 
para as práticas pedagógicas dos

docentes que atuam na área, de modo que os diferentes 
conhecimentos são compartilhados em beneficio comum. 
Abaixo o público de educadores participantes do projeto.

Figura 01: Participantes dos Diálogos Freireanos

Fonte: Arquivo pessoal.

4. CONCLUSÃO
Apesar de encontrar-se no início do ciclo de encontros, a 
participação e envolvimento dos educadores é satisfatória. De 
antemão é perceptível o sucesso e ineditismo do projeto, afinal, 
são poucas as oportunidades de se viver experiências didáticas 
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emancipatórias nos cursos de graduação da universidade.
Espera-se obter ao termino do projeto uma reflexão crítica 

sobre a contribuição de Paulo Freire para a Educação de Jovens 
e Adultos, bem como a potencialização de (re)construção de 
práticas educativas para os Jovens e Adultos.

O mesmo já possibilita aos alunos de diferentes 
graduações, que participam dos encontros, uma nova visão 
a respeito da educação de jovens e adultos. As experiências 
adquiridas através dos encontros contribuem tanto para a 
formação profissional quanto para a pessoal dos educadores.

Contudo, apesar de conhecer a historia de vida dos alunos, 
através de um vídeo em que eles contam sua trajetória escolar, 
feito por seus docentes, acredito que a participação deles 
juntamente com seus professores e os membros dos diálogos 
freireanos, enriqueceria mais os diálogos e viabilizaria que 
adentrássemos de “fato” em suas realidades, potencializando 
assim, a construção de uma proposta educativa que contribuísse 
substancialmente para a formação deles enquanto homens e a 
nossa enquanto educadores comprometidos com a EJA.

Em suma, a metodologia do Projeto Diálogos Freireanos 
e a Educação de Jovens e Adultos no Brasil e na Amazônia 
paraense, apresenta resultados satisfatórios para a formação 
do educador da EJA, além de contribuir diretamente com a 
educação pública do município, através dos profissionais 
atuantes da área que integram o coletivo de educadores dos 
diálogos. Do mesmo modo, difundi as contribuições de Paulo 
Freire para o campo educacional.
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PCCR do estado do Pará
Uma análise reflexiva acerca da sua implantação
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Resumo: Este estudo analisa o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração para profissionais da rede de ensino pública do Estado 
do Pará, destacando alguns pontos de relevância como o estímulo que 
a implementação do plano proporciona aos servidores, sua contribuição 
para o desenvolvimento do servidor da Educação Básica, bem como a 
segurança que garante a este profissional. A pesquisa é de abordagem 
qualitativa com aplicação da pesquisa documental. O referencial teórico-
metodológico baseia-se em Libâneo (2001), Santos (2012), Veiga (2002) 
para reflexão acerca do PCCR. Concluímos que novos conhecimentos 
devem ser buscados pelo profissional e incentivados pelo governo para 
que seja construída uma educação de qualidade garantindo a formação 
de cidadãos críticos.
Palavras-chave: Plano de cargos. Educação Básica. valorização profissional.

INTRODUÇÃO
A educação atual exige cada vez mais profissionais capacitados 
que estejam preparados para lidar com as problemáticas da 
educação contemporânea. Por isso o profissional da educação 
deve buscar sempre se atualizar e o governo tem papel 
importante na formação e valorização dos profissionais da 
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Educação, assim precisa oferecer oportunidades para que os 
mesmos se qualifiquem, bem como, meios legais de assegurar 
os direitos desses profissionais.

Este estudo analisa o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração dos profissionais da Educação Básica da rede 
pública de ensino do Estado do Pará que segundo o mesmo 
é o conjunto de normas que disciplinam o desenvolvimento do 
servidor na carreira, de forma a reconhecer, valorizar o servidor 
que se qualifica, facilitando sua progressão dentro da área da 
educação básica do Estado. (PARÁ, 2010).

Pretendemos identificar os princípios e garantias que 
a Lei 7.422/10 produz na pratica docente, assim como o 
redimensionamento do olhar dos profissionais da educação, 
no sentido de atentar para a necessidade de aprofundar 
os conhecimentos que subsidiam sua carreira profissional. 
Alicerçados em referencial teórico que compreendam essas 
discussões para possíveis reflexões acerca das práticas 
profissionais.

O reconhecimento da carreira do profissional docente, 
a remuneração, a profissionalização com qualificação e 
aperfeiçoamento por meio da formação continuada, a promoção 
da educação, o exercício da cidadania, a gestão democrática, a 
valorização do desempenho, a progressão funcional e horizontal 
e a participação do professor na elaboração, execução e 
avaliação do Projeto Político Pedagógico da Escola são direitos 
assegurados nesse Plano com base na lei 7.422/10.

A implementação deste Plano estabelece um marco de 
grande importância para os profissionais que atuam na área 
da educação, pois com sua implantação os profissionais têm a 
oportunidade de alcançar cargos em níveis elevados de acordo 
com sua formação, assim os profissionais buscam qualificar-
se ainda mais, devido à possibilidade de galgar cargos mais 
elevados dentro de sua área de trabalho.

A valorização do profissional da educação é uma forma 
de melhorar a educação publica, uma vez que ao buscar sua 
qualificação, o profissional tem mais condições de proporcionar 
ao aluno uma educação de qualidade. A implementação do 
PCCR no estado vem valorizar o profissional da educação e 
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motivá-los a exercer sua profissão de forma mais comprometida 
com uma educação de qualidade, comprometidos em formar 
cidadãos críticos, conscientes de seus direitos e deveres.

1. PCCR: BREVE ANÁLISE ACERCA DA LEI 7.442/2010
O governo do Estado do Pará ao implementar o Plano de 
cargos, carreiras e remuneração para os profissionais da 
Educação Básica proporciona aos servidores da área estimulo 
para que busquem qualificação profissional, proporciona 
também a valorização dos servidores que atuam na educação 
básica, pois um dos objetivos do plano explicitado no art. 3º é 
de que haja o aprimoramento profissional e continuado além 
da valorização do profissional e remuneração digna e ainda um 
avanço no desempenho profissional e das condições do ensino 
oferecido a população do Estado (PARÁ, 2010). Além disso, 
é um instrumento essencial para assegurar de forma efetiva, 
permanente e continuada a valorização dos profissionais 
(BRASIL, 2005).

Em se tratando da valorização profissional Silva e Mello 
(2011, p. 167-183) afirmam que a administração pública deve 
garantir:

[...] a valorização dos altos níveis de escolaridade nas 
normas contratuais; a valorização da mobilidade e do 
acompanhamento individualizado da carreira; novos cri-
térios de avaliação que valorizam as competências relati-
vas à mobilização no trabalho e seu compromisso com a 
organização. (SILVA; MELO apud PRIMAK et al, p.115).

Os profissionais da Educação Básica do Estado por 
intermédio da implementação do Plano de cargos e carreiras 
têm seus direitos assegurados por lei devendo buscar sua 
qualificação, através de formação contínua, dentre outras, para 
assim fazer uso de seu direito conquistado, pois este é um 
dever de todos os estados, conforme o princípio constitucional 
da valorização do magistério:

(art. 206, V da CF, art. 40 da Lei nº 11.494/2007, art. 67 
da Lei nº 9.394/1996, e item 10.3.1 do Plano Nacional de 
Educação, a que se refere a Lei nº 10.172/2001), os Es-



98

Anais do XXI Encontro Paraense d@s Estudantes de Pedagogia

tados, o Distrito Federal e os Municípios deverão implan-
tar Planos de Carreira e Remuneração dos profissionais 
da educação básica, de modo a assegurar remuneração 
condigna, integração entre o trabalho individual e a pro-
posta pedagógica da escola, e a melhoria da qualidade 
do ensino e da aprendizagem, inclusive mediante progra-
mas de capacitação profissional (BRASIL, 2008).

A implementação de um plano de cargos e carreiras dentro 
de uma organização é necessário e de grande importância para 
definir a remuneração adequada de cada função, de maneira 
justa, valorizando os profissionais com salários dignos de acordo 
com sua qualificação, proporcionando aos mesmos trabalharem 
motivados (REIS, et al, 2011).

O Plano proporciona uma espécie de recompensa aos 
profissionais que se qualificam de acordo com a função que 
desejam alcançar, pois ao alcançarem cargos mais elevados 
consequentemente serão remunerados com salários maiores. 
Porém Libâneo (2001) evidencia que mesmo existindo poucos 
estudos acerca de indicadores de qualidade de ensino, há um 
consenso entre os estudiosos de que o objetivo da educação 
em um processo crítico propõe uma formação abrangendo a 
totalidade do ser humano nas suas dimensões físicas, afetivas, 
cognitivas, não se reduzindo a dimensão econômica.

Por outro lado, é uma forma justa, pois o servidor 
conseguirá cargos mais elevados por seu próprio mérito, fazendo 
com isso que o servidor busque mais e mais sua qualificação, 
cabe a cada profissional ministrar sua carreira, sendo ele 
o maior responsável pelo seu sucesso, buscando sempre 
mais conhecimento, informações, qualificação, investindo em 
seu desenvolvimento profissional. Uma maneira também de 
reconhecer a “importância da carreira dos profissionais da 
Educação Básica e de seus agentes” (PARÁ, 2010). Portanto o 
profissional é responsável por construir uma carreira sólida que 
possibilite uma ascensão profissional, deste modo:

A carreira é fator decisivo do processo de Valorização dos 
Trabalhadores, sem a qual fica comprometida a constru-
ção de parâmetros de qualidade na educação. A carreira 
merece, portanto, atenção especial. É impossível pensar 
numa real valorização dos profissionais, sem as devidas 
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atenções aos planos de cargos, carreira e salários (BRA-
SIL, 2005).

No Brasil, em particular no Estado do Pará, há uma 
necessidade de valorizar, junto à população, o conceito de 
professor, fazendo com isso que a profissão torne-se valorizada, 
assim como a de médicos, juristas, entre outros, para que o 
jovem estudante sinta desejo de ser professor tornando-se 
educadores de futuras gerações (SANTOS, 2012).

1.1 GESTÃO ESCOLAR
O PCCR do Estado do Pará estabelece como um de seus 
princípios a gestão democrática, ou seja, “liberdade de ensinar 
aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, 
dentro dos ideais de democracia” (PARÁ, 2010), fato que tem sido 
alvo de grandes debates nas escolas públicas, pois na maioria 
das vezes é pautada no conservadorismo e tradicionalismo, daí 
a necessidade de pensar em um gestor escolar que promova 
a gestão democrática, onde todos os envolvidos no processo 
educacional possam contribuir com suas ideias, onde todos 
possam respeitar as opiniões individuais e coletivas, para que 
assim consiga-se construir uma gestão democrática com a 
participação de todos (SOUZA, 2008).

1.2 CONSTRUÇÃO DO PPP
Fator de grande relevância para que o processo educacional seja 
bem sucedido é a “participação dos profissionais da Educação 
Básica na elaboração, execução e avaliação Projeto Político 
Pedagógico da escola”, princípio estabelecido no parágrafo X 
do Art. 3º do Plano, uma vez que “seu processo de construção 
aglutinará crenças, convicções, conhecimentos da comunidade 
escolar, do contexto social e cientifico, construindo-se em 
compromisso politico e pedagógico coletivo” (VEIGA, 2002, p.9).

Conforme Veiga (2002) para que a construção do PPP 
aconteça é necessário que a comunidade escolar se mobilize, de 
forma espontânea para que se consiga a participação de todos, 
permitindo a cada um aprender a pensar o fazer pedagógico de 
forma coesa, com um referencial que fundamente o mesmo.
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1.3 QUALIDADE DO ENSINO
Para que o processo educacional ocorra de maneira satisfatória, 
faz-se necessário que os envolvidos no processo tenham 
condições de proporcionar um ensino de qualidade para a 
sociedade. Sendo que os principais fatores que facilitam o 
sucesso desse processo são: uma boa condição de trabalho, 
com escolas bem estruturadas, materiais didáticos, profissionais 
qualificados, bem remunerados uma vez que o ensino é 
um fenômeno social e unânime essencial para a vivência na 
sociedade (LIBANEO, 1994).

1.4 INGRESSO E DESEMPENHO NA CARREIRA
Quanto ao ingresso do profissional na carreira educacional, 
de acordo com o Art. 8º, “de que trata esta Lei dar-se-á, 
obrigatoriamente, sempre na Classe I, Nível A, mediante 
aprovação em concurso público de provas, ou de provas e 
títulos”.

A carreira desses profissionais é composta por classes e 
níveis que irão definir a remuneração funcional do servidor. É 
entendido por classe o conjunto de cargos de mesma natureza 
funcional, mesma escolaridade e/ou titulação. E o nível é o 
indicativo do valor do vencimento-base fixado para a classe, que 
irá representar o crescimento funcional do servidor no plano.

A evolução funcional do servidor público dar-se-á por 
meio de procedimentos de progressão vertical nas classes e 
horizontal nos níveis.

Os níveis dessas classes desdobram-se em doze, definidos 
de “A” a “L” cuja evolução ocorre por meio de critérios avaliativos 
de desempenho e participação em programas alusivos ao 
desenvolvimento da carreira, que se dará mediante a avaliação 
da qualificação profissional e do desempenho funcional.

A avaliação de desempenho do profissional do Magistério 
e do sistema de ensino é objetivo, requisitando análises de 
indicadores qualitativos e quantitativos que assegurem o 
resultado da avaliação, superando as dificuldades detectadas 
para o desempenho do profissional, embasada nos princípios 
da amplitude. Porém a avaliação deve abranger sobre todas as 
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áreas de atuação do sistema de ensino.
Conforme o Art. 12 essa avaliação é realizada por uma 

comissão permanente composta por cinco servidores estáveis, 
integrantes do Quadro Permanente do Magistério, designados 
pelo Secretário de Estado de Educação, pelo período de até 
dois anos, prorrogável somente uma vez por igual período.

Cabe a comissão avaliadora competências pertinentes ao 
sistema educacional visando entre outros objetivos: planejar, 
organizar, incentivar, coordenar, analisar e acompanhar o 
procedimento de avaliação da avaliação de desempenho 
funcional, dos funcionários alcançados por essa Lei.

O Poder Executivo adota o procedimento de avaliação 
de desempenho funcional como objeto de regulamentação, 
assegurando ao servidor a recorrer sobre as decisões.

2. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
O Art. 22 do Plano trata da formação e qualificação do 
profissional da Educação Básica, segundo o qual pode ocorrer 
por iniciativa do próprio servidor ou pelo governo tendo em vista 
as necessidades da escola.

Sendo que a qualificação profissional, conforme exposto 
no Art. 23, precisará atender os programas de integração à rede 
pública, de capacitação para aquisição de “conhecimentos e 
habilidades científicas e tecnológicas”, e ainda o programa de 
desenvolvimento para aquisição de “conhecimento técnicos” 
sobre o cargo, de aperfeiçoamento de “conhecimentos 
complementares” e o programa de “desenvolvimento gerencial 
para diretoria, gerência, assessoria e chefia”. Ainda de acordo 
com o Plano essa qualificação aqui exposta será regulamentada 
pelo Poder Executivo.

Conforme Libâneo (1998) os momentos de formação 
para professores que já exercem a profissão proporcionam 
aos mesmos uma reflexão acerca da sua prática. Pois nestes 
momentos os professores podem repensar e reformular as 
atividades considerando os pontos positivos e negativos e 
assim procuram práticas mais eficientes. Deste modo configura-
se essencial para uma boa prática uma qualificação adequada 
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tanto para o profissional que já atua na área quanto para o 
profissional iniciante, pois ambos precisam estar preparados 
para exercer seus papéis de forma consciente e eficiente.

A primazia pela qualidade de ensino na formação básica 
voltada para o processo de construção da cidadania, para uma 
educação sedimentada no aprender a conhecer, aprender a 
fazer, aprender a conviver e aprender a ser e para as novas 
necessidades do conhecimento, requer repensar a formação 
inicial de professores, e um cuidado especial com a formação 
continuada desse profissional com um olhar criativo e crítico de 
acordo com a UNESCO (apud TOLEDO; ARAUJO; PALHARES, 
2005, p. 35).

2.1 REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR
No Art. 25 do referido Plano é tratado a respeito da remuneração 
dos servidores que afirma que cada funcionário público da 
educação tem o seu ganho referente à sua função e tempo 
de trabalho diário, acompanhada de suas vantagens. Nesse 
sentido Chiaveneto assegura que a remuneração:

[...] é um processo que envolve todas as formas de pa-
gamento ou de recompensas dados aos funcionários de-
correntes ao seu emprego, é o pacote de recompensas 
quantificáveis que o empregado recebe pelo seu trabalho 
e abrange três componentes: incentivos salariais, remu-
neração básica, remuneração indireta/beneficio, como 
citam (SÁ, SÁ e SILVA apud CHIAVENATO, 2004, p.260).

Deste modo o profissional é digno de um pagamento 
pelo seu trabalho e pelo seu esforço em buscar qualificação, 
assim o plano assegura que o funcionário receberá o valor 
correspondente a sua classe, inicialmente na Classe I como 
dito anteriormente, ao passar para outra Classe receberá o 
vencimento inicial da mesma que será igual ao valor inicial 
da Classe anterior acrescido de adicionais e gratificações, ou 
seja, conforme o funcionário vai progredindo dentro dessas 
divisões seu salário vai tendo acréscimos por um percentual já 
estabelecido. O percentual por classe é de 1,5%, já o percentual 
de nível é de 0,5%, isso na progressão horizontal.
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2.2 DAS GRATIFICAÇÕES

Segundo o Art. 31 “A gratificação de titularidade será 
devida em razão do aprimoramento da qualificação do servidor 
do Magistério, e será calculada sobre o vencimento-base do 
cargo”, conforme tabela abaixo:

I. para o possuidor de Diploma 
de Doutorado; 30% (trinta por cento)

II. para o possuidor de Diploma 
de Mestrado; 20% (vinte por cento)

III. para o possuidor de Curso 
de Especialização em Educação. 10% (dez por cento)

O Plano no inciso 1º “Entende por aprimoramento de 
qualificação, para efeito do disposto neste artigo, a conclusão de 
cursos de pós-graduação em educação e áreas afins.” (PARÁ, 
2010). Esses percentuais não podem ser acumulados, ou seja, 
o professor que elevar sua titularização receberá o percentual 
de acordo com o título adquirido na sua qualificação.

2.3 REGIME DE TRABALHO
O plano de carreira do magistério deixa claro que o profissional 
que ocupa cargo de professor e exerce sua função em sala de 
aula, caberá às seguintes jornadas de trabalho de acordo com 
Art. 35 do Plano:

I jornada parcial semanal de 20 (vinte) horas;
II jornada parcial semanal de 30 (trinta) horas;
III jornada integral semanal de 40 (quarenta) horas.

Conforme o Plano essas jornadas incluem as horas-aula e 
as horas-atividade. Sendo que “a hora-atividade corresponderá 
ao percentual de 20% da jornada de trabalho, com a majoração 
desse percentual para 25% até quatro anos da vigência desta 
Lei” (PARÁ, 2010).
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A lei 11.738/2008 estabelece que o Piso Salarial dos 
professores, no arranjo da jornada de trabalho precisa ser 
analisado o limite máximo de 2/3 da carga horária para a 
execução das atividades de interação com os alunos. (BRASIL, 
2008). O plano vem assegurar a carga horária do professor, 
pois adequa o horário do mesmo em hora aula e hora atividade, 
possibilitando ao mesmo ter um melhor tempo para planejar 
suas atividades sem prejuízo a sua remuneração facilitando 
assim o trabalho do professor, tornando-o mais produtivo, para 
que possa proporcionar aos alunos uma melhor educação.

2.4 ENQUADRAMENTO

Nas disposições finais do Plano destaca-se o 
enquadramento que pode ser definido como:

(...) o ato de posicionar o servidor que ocupa cargo efe-
tivo em cargo, classe e nível de vencimento, do quadro 
permanente do magistério instituído por esta Lei, toman-
do como base a tabela de correlação de cargos contidos 
no anexo IV. Todavia, esta tabela trata apenas dos cargos 
e classes, sem especificar os níveis, o que não impede 
de se fazer também correlação com o tempo de serviço 
para posicionar o profissional no nível correspondente, 
como especificado nos artigos 38 a 44 desta Lei. (BRE-
LAZ, 2010).

O enquadramento é o modo de posicionar o servidor 
público no seu cargo, na classe e no nível que o mesmo possui 
direito. A Lei trata apenas dos cargos de professor e especialista 
em educação, efetivos e integrantes do quadro permanente já 
em exercício, conforme no parágrafo XVI deste Plano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A valorização do profissional da educação consiste na melhoria 
da qualidade e consequentemente na formação de um cidadão 
crítico. Contudo essa valorização incide na melhoria salarial, 
investimento na qualidade da formação continuada, condições 
adequadas de trabalho e infraestrutura apropriada.

Uma carreira estruturada permite a esse profissional, ter 
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uma perspectiva de trabalho e de vida, no avanço na sua carreira 
profissional. Essa valorização pressuposta pela carreira onde o 
professor tem que ser incentivado a progredir, e ser valorizado 
na sua própria criação de métodos para ajudar na melhoria da 
qualidade do ensino. Contudo apesar das leis e incentivos ainda 
nos deparamos com situações que nos levam a refletir sobre a 
valorização desse profissional da educação.

Nesse sentido o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração 
dos profissionais da Educação Básica da rede pública de ensino 
do Estado do Pará, contribui consideravelmente para a busca 
de conhecimentos pertinentes que oferecem suporte a carreira 
docente no tocante aos direitos e deveres dos profissionais que 
essa Lei alcança.

Ao analisar este Plano foi possível conhecer os direitos 
que são assegurados aos profissionais da Educação Básica, 
fato de grande importância para nós, graduandos do curso de 
Pedagogia, que percebemos que a formação do professor é 
essencial para que o mesmo tenha a oportunidade de refletir 
sobre o ensino-aprendizagem e sobre sua atuação em sala de 
aula.

Assim a educação como instrumento de desenvolvimento, 
proporciona ao individuo, ao ser social, o preparo necessário 
para o exercício da cidadania, uma vez que “o homem educado 
não é forçosamente um erudito mais um ser capaz de adquirir/
construir/reconstruir os próprios conhecimentos e ter acesso à 
herança cultural da humanidade” (RIBAS, 2000, p. 25).

Deste modo concluímos que somente através da 
educação o ser humano é capaz de desenvolver-se profissional 
e socialmente, assim faz-se de extrema importância à busca 
por novos conhecimentos, conhecimentos estes valorizados 
pelo Plano, o qual vem garantir os direitos dos profissionais 
que buscam uma qualificação visando melhorar a qualidade da 
Educação Básica do Estado.
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Resumo: Este trabalho apresenta um estudo sobre conhecimentos 
tradicionais relacionados à planta medicinal “Terramicina” Alternanthera 
dentata, na comunidade de Bacurituba a fim de contribuir com a 
manutenção do saber popular e a conservação dessa espécie. Para 
tanto a pesquisa considerou dados etnobotânicos, fitoquímicos e 
farmacológicos da espécie em questão. A metodologia empregada 
neste trabalho constou da análise dos questionários aplicados às 
mulheres que utilizam Alternanthera dentata na medicina tradicional, a 
identificação botânica da planta, a pesquisa em bibliografia especializada 
e posteriormente o retorno dos resultados à comunidade. A partir dos 
resultados da pesquisa, registra-se que pelo menos 20% da população 
amostrada utiliza essa espécie para fins medicinais no combate para dor 
de cabeça, ferimentos, alergias e até dor de urina. Faz-se necessário 
divulgar tais conhecimentos às futuras gerações, além da importância do 
uso coerente das espécies medicinais.
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INTRODUÇÃO
O Brasil apresenta uma grande biodiversidade de espécies 
variadas na flora e fauna em seus diversos ecossistemas. 
Os povos indígenas e as populações tradicionais, de alguma 
forma, são os principais responsáveis pela conservação e 
pela diversidade biológica de nossos ecossistemas, produto 
da interação do manejo da natureza em modelos tradicionais 
(STOCKMANN, 2007; GOTTLIEBE et al, 1996).

Nesse contexto, a diversidade dos saberes para utilização 
de recursos da natureza ocorre através da transmissão oral 
transgeracional, e se mantem a partir de seus atos e hábitos 
(PALMA, 2005 apud KAMIMURA, 2008; SANTILLI, 2005). 
Porém, com a forte pressão que os ecossistemas vêm sofrendo 
na região amazônica, pode ocorrer também a perda de 
conhecimentos relativos as plantas.

As observações populares sobre usos e eficácia de 
plantas medicinais podem oferecer informações úteis aos 
estudos farmacológicos e fitoquímicos de maneira a utilizá-los 
em processos de desenvolvimento tecnológico que poderão 
ser testados em bases científicas (LIPORACCI; SIMÃO, 2013; 
LÓPEZ, 2006).

Estudos sobre o uso de plantas de interesse medicinal já 
vêm sendo realizados na região bragantina, tais como Eleutherine 
plicata (OLIVEIRA NETO et al., 2007); Potomorphe peltata 
(XAVIER et al., 2007); Ruta graveolens (SOUZA et al., 2007); 
Uncaria Guianenses (PINTO et al., 2007); Origanum vulgare 
(LIMA et al., 2007); e Plectranthus barbatus (SOUSA et al., 2007). 
Porém, não se tem registro de estudos sobre o conhecimento 
tradicional de Alternanthera dentata (Moench S.) nessa região. 
A.dentata é originária do Brasil e é amplamente encontrada em 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul (PEREIRA, 2007).

A comunidade de Bacuriteua está inserida num espaço de 
conservação ambiental, onde o cultivo de plantas medicinais faz 
parte das múltiplas atividades desenvolvidas pelas mulheres. 
Diante desse contexto, este artigo tem a pretensão de registrar 
os usos tradicionais de Alternanthera dentata (MOENCH) S., na 
comunidade de Bacuriteua a fim de contribuir com a manutenção 
do saber popular e a conservação dessa espécie.
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MATERIAL E MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO
A comunidade de Bacuriteua está localizada no Estado do Pará, 
no município de Bragança, a margem esquerda do Rio Caeté 
(BARBOSA & PINTO, 1973), tendo como áreas limítrofes a Vila 
de Taperaçu (ao Norte), Vila de Caratateua (a leste), o rio Caeté 
(a sul) e com a Vila de Acarajó (a oeste) (PINHEIRO, 1977).

Possui um clima equatorial quente e úmido caracterizado 
por uma estação chuvosa (dezembro-maio) e uma estação seca 
(junho-novembro). Sua pluviosidade média anual é de 2.500 
mm/ano. A umidade relativa do ar varia entre 80% e 91%. Tendo 
uma temperatura média do ar de 25,2ºC e 26,7ºC, podendo 
variar entre 20,4ºC a 32,8ºC (SOUZA FILHO & EL-ROBRINI, 
1997). Durante o período chuvoso a salinidade em Bacuriteua 
varia de 5 a 13 e durante o período seco, de 15 a 26 (ESPIRITO 
SANTO, 2002).

Figura 1: Localização da área de estudo

A Vila de Bacuriteua tem o Rio Caeté como principal 
bacia hidrográfica e sofre influências do Oceano Atlântico, 
apresentando um regime de marés semidiurnos, com um 
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sistema de macro marés (4-6m) (SCHWENDENMANN, 1998). 
As marés equinociais ocorrem principalmente nos meses 
de março, abril, agosto e setembro (BUSMAN et al, 2003; 
BARBOSA et al, 2003). A vegetação é composta principalmente 
por espécies pertencentes ao mangue Rhizophora mangle L. – 
mangue vermelho –, Avicennia germinans – mangue preto ou 
siriúba –, e Laguncularia racemosa – mangue branco ou tinteiro 
(MARQUES et al, 1997; WOLFF et al, 2000; SCHORIES et al, 
2003).

METODOLOGIA
Foi realizada uma em três fases distintas: I- visitas às residências 
de moradores (N=30) para coleta de amostras vegetais, II- 
Levantamento de usos medicinais etnobotânicos e III- Retorno 
dos resultados a comunidade pesquisada. As Amostras foram 
coletadas, e herborizadas segundo o método descrito por 
Ming (1996). As exsicatas foram registradas, fotografadas e 
incorporadas no acervo do Herbário digital do Laboratório de 
Educação e Tecnologia Ambiental (LETA).

Os usos medicinais foram registrados através de entre-
vistas semi-estruturadas (AMOROZO, 1996; ALBUQUERQUE 
& LUCENA, 2010) com mulheres que cultivam Alternanthera 
dentata (Moench S.) e utilizam para combater doenças. As ativi-
dades biológicas, informações químicas e farmacológicas foram 
levantadas em bibliografia especializada, e os resultados foram 
apresentados à comunidade estudada.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

INFORMAÇÕES ETNOBOTÂNICAS
Em Bacuriteua esta espécie é utilizada para combater dor de 
cabeça, sarar feridas, dor de urina, e alergia, sendo conhecida 
pelo nome de penicilina e comumente encontrada nos quintais 
das residências, cuja descrição encontra-se a seguir.



113

Eixo IV Cultura popular e educação

Tabela 1 – Uso da Alternanthera dentata pelas 
mulheres de Bacuriteua

TIPO DE PATOLOGIA: para 
dor de cabeça
MODO DE USO: Esmague 
seis folhas e coloque em uma 
xícara (chá) de água, deixe 
em repouso por 15 minutos. 
Coar o líquido.
POSOLOGIA: Tomar o líquido 
enquanto o sintoma persistir.

TIPO DE PATOLOGIA: para 
sarar feridas
MODO DE USO: um punhado de 
folhas são lavadas e maceradas 
sendo colocadas em 1 litro 
d’agua por aproximadamente 24 
horas.
POSOLOGIA: lavar os 
ferimentos 3 vezes ao dia.

TIPO DE PATOLOGIA: para 
alergia
MODO DE USO: Ferver um 
punhado de folhas em um litro 
de água, e depois coar.
POSOLOGIA: Tomar uma 
xícara ao dia, e banhar a 
região afetada com o restante 
do líquido, até os sintomas 
sumirem.

TIPO DE PATOLOGIA: para dor 
de urina
MODO DE USO: Faça o chá das 
folhas
POSOLOGIA: Tomar três vezes 
ao dia.

Dentre as mulheres entrevistadas na comunidade de 
Bacuriteua, somente 20% ainda cultiva Alternanthera dentata 
(Moench) Stuchlik, para fins medicinais, apesar de reconhecerem 
a importância desse vegetal para a cura de doenças confirmando 
o uso deste há mais de cinco décadas pela comunidade.

INFORMAÇÕES BOTÂNICAS E PRINCÍPIOS ATIVOS DA 
PLANTA
A família Amarantaceae possui aproximadamente cerca de 65 
gêneros e 1000 espécies herbáceas. O gênero Althernanthera 
está inserido nesta família e está amplamente distribuído 
pelo mundo. A literatura científica tem registrado que diversas 
plantas do gênero Althernanthera possuem propriedades 
antivirais, antimicrobianas e atividade analgésica (FERREIRA 
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et al., 2003), sendo também conhecidas por outros nomes 
vernaculares tais como, planta-do-cálico, terramicina, perpetua-
roxa, perpetua-dentada, periquito, periquito-gigante, folha-rubi e 
doril (PEREIRA, 2007; LORENZI & SOUZA, 1999).

Figura 2: Alternanthera dentata (Moench) Stuchlik

De acordo com Lorenzi & Souza (1999), A. dentata (Figura 
2) é uma planta herbácea ereta ou semi-prostrada, que possui 
folhas ovalado-alongadas, vermelho-arroxeadas na face superior 
e arroxeadas na inferior, medindo de 30-50 cm de altura (Figura 
2). Rodrigues (2005) diz que está planta é considerada medicinal 
por apresentar atividades antiinflamatórias e diuréticas, além de 
possuir características digestivas, depurativas e antidiarreica 
(CABRAL & MACIEL, 2011). Lima (2008) também utilizou 
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extratos etanólicos desta planta para atividades inseticida, 
repelente e fungicida.

Os princípios ativos são componentes químicos que 
conferem as plantas medicinais uma atividade terapêutica, 
distribuindo-se pelos órgãos das plantas de forma desigual, 
devido a função da especialização das células. Em A.dentata 
o princípio ativo concentra-se nas folhas. De acordo com Sens 
(2002) apresenta as seguintes composições químicas: saponinas 
triterpênicas, alcalóides (analgésico, sedativo, estimulante e 
diurético), extrato de cultura callus e extratos etanólicos.

Nesta pesquisa observou-se que na comunidade de 
Bacuriteua as mulheres, mesmo sem conhecer os processos 
científicos utilizam através da experiência empírica as folhas em 
que se pode extrair a maioria dos compostos químicos.

Segundo Sens (2002) essa espécie possui a numeração 
0/4 seguidas conforme espécie e gênero respectivamente, 
dentro do banco de monografias de patentes da ISI-DERWENT. 
As patentes encontradas referem-se a cosméticos para cabelo, 
a um antifúngico e a um herbicida sintético eficiente.

SEGURANÇA
Em A. dentata, as saponinas apesar de serem muito utilizadas 
no ramo da indústria farmacêutica, apresentam propriedades 
tóxicas aos seres humanos, pois sua ação pode alterar as 
membranas celulares causando sua destruição (BAXTER, 
2008). Por isso o cuidado com a manipulação desta planta em 
doses excessivas ainda precisa ser verificado cientificamente, 
o que exige cuidados nas dosagens aplicadas ao ser humano.

RETORNO A COMUNIDADE
O retorno à Comunidade foi de grande importância tanto 
para a finalização da última etapa da pesquisa quanto para 
os moradores. A devolução elaborada dos dados, advindos 
da investigação etnobotânica à população de origem, pode 
contribuir para que os conhecimentos, e as espécies locais 
sejam melhor compreendidas, valorizadas e conservadas (DE 
LA CRUZ, 1997).
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O resultado final da pesquisa foi exposto em forma de 
oficina que ocorreu no centro da Igreja de São Sebastião. 
Durante a oficina foi apresentado o nome vulgar da planta 
estudada, bem como seu nome científico. Apresentou-se as 
seguintes informações: indicação, forma de preparo e utilização, 
para que serve em outras comunidades, algumas informações 
botânicas e princípios ativos, porém numa linguagem popular. 
Nesse sentido, chamou-se atenção sobre o uso indiscriminado 
de espécies vegetais, sobre as doenças que poderiam ser 
tratadas, e o perigo da toxidade.

A comunidade mostrou-se muito atenta as novas 
informações e interessada em aprender e desenvolver os 
melhores métodos para atender as necessidades de cada um.

O trabalho desenvolvido mostrou a importância do 
conhecimento tradicional para o desenvolvimento da ciência, 
enquanto produção gerada no meio coletivo baseando-se em 
um amplo campo de troca e articulação no que diz respeito as 
idéias e informações que são transmitidas oralmente de uma 
geração a outra (SANTILLI, 2005), onde inclui aspectos de 
percepções e explicações sobre o ambiente (ALBUQUERQUE, 
2005).

Se faz necessário ainda analisar o sistema de 
representações, símbolos e mitos que essas populações 
constroem, pois é através dele que agem com o meio. E através 
dessas representações mentais e do conhecimento empírico 
acumulado que se desenvolvem seus sistemas tradicionais de 
manejo (DIEGUES 2000).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação é um processo que se desenvolve ao longo de 
toda vida, quer seja por meios dos processos de ensino formal, 
quer seja por meios da aprendizagem informal, proporcionada 
pela família, comunidade, onde envolve uma gama variada de 
conhecimentos que ocorrem nos mais diferentes espaços.

Segundo Freire (2000) o ser humano vai consolidando a 
humanização do mundo por meio da cultura, fazendo-se criador 
e recriador, movimenta-se objetivando a compreensão, a razão 
de ser das coisas, dos seres, dos fatos, dos fenômenos. Por 
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outro lado, é no diálogo que a relação estabelece um intercâmbio 
significativo de conhecimentos, por meio da linguagem e da 
relação entre pensamento e mundo.

A comunidade de Bacuriteua, ao longo dos anos têm 
determinado suas próprias diretrizes de uso e manejo das 
espécies vegetais, buscando nos recursos naturais e nos saberes 
tradicionais a melhoria da saúde de seus moradores. No entanto, 
podemos perceber que há uma decadência do conhecimento 
transgeracional adquirido por meio da aprendizagem informal.

Na comunidade os saberes medicinais são passados 
de geração a geração por meio da oralidade, daí a grande 
importância de continuidade desse conhecimento perpetuado. 
A perda desses conhecimentos significa também a perda de 
novos fármacos e valores culturais das populações tradicionais.

Essa discussão vai além de um conceito de aprendizado 
formalizado, aquele que se estabelece no ambiente escolar. São 
conhecimentos que são repassados informalmente no convívio 
familiar, entre os componentes da família, parentes e vizinhos, 
em situação e ambientes mais variados possíveis.

Ao contrário da educação formal, que possui objetivos 
e sistemas concretos e sistematizados, tem espaço e tempo 
determinados, a educação informal tem por objetivo socializar 
os indivíduos desde o momento em que nascem, desenvolvendo 
hábitos, atitudes, comportamentos, modos de pensar, valores e 
crenças da sociedade como um todo e dos grupos particulares 
dos quais o indivíduo participa (GADOTTI, 2007).

Faz-se necessário estabelecer na comunidade a 
conservação do conhecimento tradicional e das espécies 
vegetais. Mas esse processo deverá partir do estímulo ao 
compartilhamento dos saberes entre os jovens e o segmento de 
maior idade da comunidade, para assim estabelecer diálogos 
em relação ao uso de plantas medicinais na comunidade de 
Bacuriteua.
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Carimbó reciclável
Conscientização ambiental e valorização 

da cultura regional

Cynara Fernanda Aquino dos Santos
Agatha Cris dos Anjos Campos

Carolina Miranda Martins

Resumo: Esta pesquisa apresenta uma nova forma de trabalhar a 
reciclagem, seja em sala de aula, como também em qualquer espaço da 
sociedade, sendo aplicada de forma interdisciplinar abordando três áreas 
da ciência a biologia, química e física, relacionando-as a valorização da 
cultura. Através da utilização de materiais recicláveis para à fabricação 
dos instrumentos que compõem o ritmo do carimbo, trazendo para os 
alunos, uma nova visão a respeito da cultura paraense, fomentando a 
conscientização a respeito da não degradação do meio em que vivemos 
algo que direta ou indiretamente atinge a todos nós. Levantamos 
estimativas, sobre quanto de resíduos sólidos é descartado no meio 
ambiente, e quanto tempo estes materiais levam para se decompor, para 
assim mostrar em números os alarmantes problemas que a sociedade 
tem passado por não dar o destino correto a esses materiais e também 
por não saberem aproveitar os mesmos em prol do desenvolvimento da 
sociedade em si. Em consequência disto obtivemos os resultados inerentes 
ao interesse dos alunos em aprenderem mais sobre o meio ambiente, e 
como podem contribuir para a diminuição do descarte desenfreado de lixo 
em locais impróprios, além da compreensão do tempo que os produtos 
levam para se decomporem no meio ambiente, através do conhecimento 
da composição química de cada um. E também o empenho em aprender 
acerca da cultura regional representada pelo carimbó, a sua história, seu 
ritmo e como é possível reaproveitar materiais descartados para fazer 
instrumentos e assim utiliza-los para a culminância do carimbó.
Palavras-chave: Reciclagem. Meio Ambiente. Cultura.

INTRODUÇÃO
Considerado desde setembro de 2014 como patrimônio imaterial 
cultural brasileiro, o carimbó foi o ritmo escolhido para realização 
do projeto, como um meio de abordar uma das singularidades 
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regionais amazônicas, integrando e contextualizando com a 
reciclagem, na confecção dos instrumentos que compõem o 
ritmo. O referido ritmo surgiu através da influencia dos negros, 
reunindo em si elementos das culturas indígenas, ibéricas e 
africanas, tradicionalmente manifestada no estado do Pará e 
perpetuada em toda região Amazônica.

Realizar a construção desses instrumentos que fazem 
parte da cultura do carimbó com materiais recicláveis foi à 
maneira de relacionarmos a valorização da cultura com a 
consciência ambiental. Retirar do lixo esses produtos que estão 
poluindo dando a eles novas utilidades, pois, sabemos que um 
dos principais agressores do meio ambiente é a quantidade de 
lixo despejada de forma incorreta nas cidades que acarretam na 
degradação do solo e na poluição dos rios.

Apontar os produtos descartados no meio ambiente, o 
tempo de vida deles, ou seja, quantos anos eles demoram a se 
decompor na natureza, como nos afetam de uma forma geral e 
o que podemos fazer para ajudar nesta coleta seletiva dos lixos 
e quais desses materiais podem ser utilizados no processo de 
reciclagem. Visto que os destinos dados aos lixos produzidos 
pelos centros urbanos é um fator preocupante, pois, essa grande 
quantidade de materiais sólidos têm gerado vários malefícios 
para a fauna e a flora.

Os destinos dados aos lixos produzidos pelos centros 
urbanos é um fator preocupante, pois, essa grande quantidade 
de materiais sólidos têm gerado vários malefícios para a fauna 
e a flora. Portanto houve a necessidades de criar medidas 
que ajudassem na diminuição do descarte desses materiais 
poluentes, que é a reciclagem, uma forma de reaproveitar e dar 
valor aquilo que outros descartaram e desvalorizaram. Segundo 
o autor (2015).

No processo de reciclagem, que além de preservar o 
meio ambiente também gera riquezas, os materiais mais 
reciclados são o vidro, o alumínio, o papel e o plástico. 
Esta reciclagem contribui para a diminuição significativa 
da poluição do solo, da água e do ar. Muitas indústrias 
estão reciclando materiais como uma forma de reduzir os 
custos de produção. (FONSECA, 2015, p. 2).
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Portanto o Carimbó Reciclável tem por intuito apresentar 
um pouco da cultura regional paraense através desse ritmo tão 
popularizado e levar além do conhecimento de cultura para a 
sociedade, o conhecimento de valorização do meio ambiente e 
como essas duas palavras podem se relacionar e se completar. 
Mostrar os produtos que são jogados no lixo, quais deles podem 
ser reutilizados no referido trabalho, os danos que os mesmos 
causam para o meio ambiente e por fim utiliza-los para fazer 
cultura musical através do ritmo.

METODOLOGIA
A aplicação do nosso projeto deu-se através de pesquisa 
qualitativa na Escola Municipal de Ensino Fundamental Liberdade 
com os alunos do 3° ano, situada no município de Ananindeua 
bairro do Icuí-Guajará. Tendo como objetivos destacar a 
importância da conservação do meio ambiente, fazendo a coleta 
dos materiais recicláveis, promovendo a interdisciplinaridade 
entre as ciências relacionando-as no processo da produção do 
Carimbó reciclável e instigar a valorização da cultura local. Foi 
realizado em três etapas na escola, sendo que cada etapa foi 
realizada em 2 (duas) horas, divididas em três dias consecutivos, 
conforme cronograma abaixo:

1ª etapa: 23/11/2015
Apresentação do Projeto para os 25 (vinte e cinco) alunos da 
Escola Liberdade.
Abordagem ambiental: Cartazes e atividades de fixação

2ª etapa: 24/11/2015
Apresentação dos materiais: Latinhas, garrafas pet, tesouras, 
arroz, balde, fita isolante, TNT e missangas.
Produção dos instrumentos

3ª etapa: 25/11/2015
Apresentação musical
Encerramento com a culminância do Carimbó
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Na práxis deste projeto, visa-se contextualizar três vertentes 
que irão proporcionar uma compreensão e um entendimento 
maior do ensino de ciência, sob as perspectivas da Biologia, 
da Química e da Física. Por meio desta interdisciplinaridade, 
irá despertar, nos alunos, a curiosidade em atuar de forma 
participativa no processo desta interação e, principalmente, no 
processo ensino-aprendizagem. Nesse aspecto, o autor (1992: 
25) diz que:

Do ponto de vista metodológico, fica bastante claro e tem 
estado presente no discurso ambientalista de forma con-
tundente a impossibilidade de uma única área do conhe-
cimento por si só dar um encaminhamento mais efetivo 
às questões de origens tão diversas que são colocadas 
pela mesma. Dessa forma, não haveria outro caminho a 
não ser o da interdisciplinaridade. (Souza; 1992: 25).

O “Carimbó reciclável” sob o ponto de vista biológico, 
relaciona-se ao contexto de preservação ambiental, no enfoque 
de se utilizar materiais recicláveis, tratando do lixo como matéria 
prima a ser aproveitada para construir novos produtos. Segundo 
Valle (1995: 71), “reciclar o lixo significa refazer o ciclo, permite 
trazer de volta, à origem, sob a forma de matéria-prima aqueles 
materiais que não se degradam facilmente e que podem ser 
reprocessados, mantendo as suas características básicas”. 
Neste sentido, pode-se afirmar que a reciclagem se concretiza 
sempre que se encontra um novo uso para algo, que até então, 
já não teria mais nenhuma utilidade.

A atitude de reciclar e reaproveitar os resíduos, não se 
reduz apenas a quantidade de lixo, como também recupera 
os produtos já fabricados, economiza matéria-prima e energia, 
cria nos educandos uma cultura conservacionista, abrindo a 
possibilidade de haver uma conscientização, um olhar mais 
sensível para a questão, além de incentivar diminuição da 
degradação do meio ambiente.

Sendo válido destacar o meio lúdico de se trazer essa 
reflexão, por meio de uma oficina de instrumentos que os próprios 
alunos irão protagonizar, sendo os sujeitos responsáveis pela 
produção, como um meio de salientar a importância da educação 
ambiental e da mudança de comportamento social frente a esse 
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debate. Sendo assim, cabe aqui mencionar Carvalho (2004: 77) 
quando indaga que “a educação acontece como parte de uma 
ação humana de transformar a natureza em cultura, atribuindo-
lhe sentidos, trazendo-a para o campo da compreensão e da 
experiência humana de estar no mundo e participar da vida”.

Imagem 1: Abordagem ambiental

Na perspectiva da Química, tal abordagem se dá por meio 
dos materiais que serão reutilizados na oficina, a composição 
desses produtos e o tempo de vida deles no meio ambiente e os 
outros materiais que ajudaram na composição dos instrumentos 
chamados Curimbó, maraca e caxixi. Materiais de fácil acesso 
e de baixo custo, facilitando se caso os alunos desejarem dar 
continuidade as produções, para uma apropriação melhor dos 
recursos em questão. Estes materiais foram retirados das ruas 
e utilizados na oficina de carimbó reciclável, e são eles: Garrafa 
pet; Latinha de refrigerante; Baldes; Arroz; Fita isolante; TNT.

Imagem 2: Atividades de fixação
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A reciclagem é uma forma de diminuir os resíduos sólidos 
das ruas e também de diminuir a utilização de matérias primas. 
Como aponta os autores (1999).

A reciclagem do alumínio permite grande economia de 
matéria prima e de energia elétrica. Cada quilo de alumí-
nio reciclado representa uma economia de cinco quilos 
de bauxita (minério de alumínio), gastando-se apenas 
5% da energia elétrica necessária para a produção do 
alumínio primário”. (ANDRADE, VIEIRA e CUNHA).

O Brasil produz em média 240 mil toneladas de lixo por 
dia e somente uma parte são coletados e o destino do restante 
desses materiais tidos como “inúteis” e “indesejáveis” ainda 
são os lixões a céu aberto. Ao serem descartados no meio 
ambiente esses produtos não biodegradáveis levam anos para 
se decompor na natureza, vejamos abaixo alguns dos materiais 
e os anos que cada um leva para se degradar.

Tabela 1: Tempo de vida de alguns resíduos sólidos

Produto Composição Tempo de vida

Plástico Celulose, carbono, petróleo, 
gás natural. 450 anos

Chiclete
Aromatizante, Corantes, 

Açúcares, Flavorizantes, Base 
da goma, Emulsificantes, etc.

5 anos

Nylon Petróleo, gás natural, ar e água 30 anos

Pneus

Borracha sintética a partir do 
petróleo contendo: 

carbono; hidrogênio; oxigênio; 
enxofre; cinzas e aço

Indeterminado

Vidros

Silica (Sio2), Sódio 
(Na2So4),Cálcio (CaO), 

Magnésio (Mg0), Alumina 
(Al2o3), Potássio ( K2O)

1 milhão de anos

É alarmante os grandes desastres que o destino errôneo 
que estão dando para os resíduos sólidos estão provocando 
na natureza, como podemos verificar a cima, vários desses 
resíduos levam décadas para se decompor no meio ambiente, 
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e suas composições muito ajudam para que essa degradação 
acelerada.

No ponto de vista da Física, é possível destacar os 
aspectos que envolvem a sonoridade emitida através dos 
instrumentos confeccionados, assim como por meio do próprio 
desenvolvimento. No carimbó, referente à música, temos a 
acústica, pois através da compreensão desta área percebe-
se o desenvolvimento e o processo de criação artística. É pelo 
estudo do som que identificamos suas combinações, harmonia 
e interações entre as notas musicais.

Imagem 3: Oficina do carimbó reciclável

Nesse contexto de interligações, temos o carimbó, que 
se originou de diversas manifestações culturais, recebendo 
influencia principalmente dos negros, que caracterizaram além 
do ritmo, mas também a dança a diversidade de comportamentos, 
de hábitos e costumes. Segundo Abdounur (2003), para Zarlino 
a perfeita harmonia consistia em diversidade, o que é explicado 
também através de analogias com a natureza, fazendo analogia 
também a pintura: “a diversidade de cores agrada aos olhos 
assim como a variedade de consonâncias” (ABDOUNUR, 
2003:42).

Nesse sentido, a relação do ponto de vista físico sonoro e 
a questão artística, se fizeram presentes na aplicação através 
da abordagem em forma de diálogo, expondo aos alunos os 
aspectos rítmicos, bem como a diversidade rítmica que é o 
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carimbó, assim como, extraindo a própria noção rítmica coletiva 
das crianças por meio da dinâmica com as palmas.

É importante destacarmos a questão artística que pode 
ser notada em toda formação da oficina, especialmente na 
produção dos instrumentos onde as crianças tiveram contato 
com algo que é singular e específico de sua região e mais que 
isso, de maneira lúdica, onde damos fôlego á perspectiva de 
proporcionar o desenvolvimento pleno dos sujeitos envolvidos, 
compreendendo que a Ludicidade tem a perspectiva de inovar 
a vida humana na medida em que proporciona experiências 
nas quais os sujeitos se encontram inteiros, plenos, flexíveis, 
alegres e saudáveis.

No qual obtivemos todo o apoio e colaboração de todo 
corpo educacional da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Liberdade, onde acompanharam a todo instante as atividades, 
participando da culminância com os alunos sob a construção 
prática do carimbó deles, do nosso carimbó, do carimbó do 
norte, do carimbó da Amazônia.

Imagem 4: Culminância do carimbó reciclável

RESULTADOS
O resultado obtido a partir da abordagem ambiental refere-se ao 
próprio interesse das crianças em aprender mais sobre o nosso 
meio ambiente, sobre a relação que eles têm com o meio em que 
vivem e como podem contribuir para a diminuição do descarte 
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desenfreado de lixo em locais impróprios. E podemos destacar 
também o interesse dos mesmos em iniciar a coleta seletiva 
nas suas casas separando o que é orgânico e inorgânico para 
contribuir de certa forma com o processo de reciclagem.

O que tange a abordagem química, podemos notar 
os resultados através das perguntas que foram feitas aos 
alunos, perguntas essas que estavam relacionadas sobre as 
composições dos materiais que fariam parte da confecção 
dos instrumentos. Por meio dessas perguntas identificamos 
que os alunos aprenderam a cerca, também, do tempo de 
vida dos produtos que são jogados no meio ambiente, assunto 
esse que foi abordado em nossa metodologia. Os educandos 
responderam aos questionários, feitos de forma oral, em um 
nível satisfatório, demonstrando assim o interesse do não 
descarte desses produtos na natureza.

No que se refere à última etapa da oficina, a construção e 
produção dos instrumentos já foi o próprio resultado do que foi 
apresentado anteriormente aos alunos, segundo a abordagem 
ambiental e pela configuração dos materiais. Possibilitando 
que as crianças tivessem uma compreensão, criticidade e 
consciência que produziram a reciclagem, que construíram 
a partir dessa oficina, um ambiente menos poluído, menos 
destruído pela ação humana e percebendo que é somente 
pela própria ação humana que podemos construir um ambiente 
melhor, maior, mais puro.

Ao tratar o assunto de maneira mais prática e lúdica, 
obtivemos dos alunos a total integração e participação em 
todas as etapas do projeto, identificadas através da oralidade, 
onde conseguiram dialogar e responder a todas as demandas 
solicitadas, do desempenho produtivo, no envolvimento de cada 
atividade, fazendo perguntas, indagações e demonstrando 
interesse e seus conhecimentos prévios sobre os que lhe foram 
apresentados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste projeto trabalhamos com a oficina reciclável de 
materiais que emitem o som do carimbó, uma singularidade 
Paraense e Amazônica, onde pudemos expor através deste 
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trabalho a importância de se reutilizar objetos para outros fins, 
proporcionando aos alunos uma abordagem clara e simples 
da preservação de seu meio, assim como de sua valorização 
regional. Para adquirir criticidade, uma posição reflexiva e a 
conscientização de que o futuro do mundo depende de como 
nós o vemos e consequentemente cuidamos dele.

Utilizamos a interdisciplinaridade como um modo de 
abordar as ciências e delas trabalhar e obter maiores e melhores 
resultados a fim de relacionar suas áreas trazendo mais 
embasamento e proporcionando uma variedade de vertentes 
e direções. No decorrer da oficina, recebemos a interação e 
participação de maneira integral dos alunos, onde os mesmos 
produziram e apresentaram bons resultados.

A oportunidade de aplicar um projeto como este nos 
possibilitou uma autonomia maior, não somente em sala de 
aula, mas no que se refere a contextualizar problemáticas e 
trazer isso de maneira lúdica, incentivando a participação deles 
e obtendo suas produções. Tendo no mesmo instante, uma 
proporção diversa de aprendizado a nós, seja o enriquecimento 
acadêmico, pessoal, social ou profissional. Trabalhando a 
oficina pela ciência, pela cultura, pelo conhecimento, pelo 
descobrimento, por nossa mobilização e dedicação, fazendo a 
resistência pela educação.
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Ética da alteridade na obra literária de 
Dalcídio Jurandir

Bruno da Silva Viana1

José Valdinei Albuquerque Miranda2

Resumo: A arte literária constitui se como fator primordial na compreensão 
e direcionamento da humanidade, a reconfiguração do pensamento 
artístico por intermédio dos diálogos entre a Arte e outras áreas do 
conhecimento propicia o surgimento de possíveis estudos, antropológicos, 
historiográficos, hermenêuticos e muitos outros, construindo assim, uma 
associação de ideias que se entrelaçam e se comprometem na produção 
de um saber de qualidade. A partir deste pressuposto a composição 
literária ganha uma dupla dimensão; à estética e a ética. Coube a nossos 
estudos compreender melhor a responsabilidade do escritor Dalcídio 
Jurandir ao escrever o ciclo literário “Extremo Norte” e perceber por 
meio de suas personagens, suas manifestações e diálogos, o pleno 
exercício de comprometimento ético do respectivo escritor em meio 
aos seus contextos, (rural/ribeirinho, urbano e educacional/formativo). 
Tal compreensão se fez possível por meio de uma peneira sinuosa em 
alguns romances do ciclo, entre eles; Chove nos Campos de Cachoeira, 
Três casas e um Rio e Primeira Manhã, navegando inclusive por suas 
entrelinhas, amparado pela Filosofia de Emmanuel Levinas em paralelo 
com a Educação. Junto a esta proposta e em meio ao deleite nas obras 
do escritor, surge o seguinte questionamento: a quem se destina a 
composição literária de Dalcídio?... E através das leituras interpretativas 
das suas obras chegou se a seguinte resposta: “destina se ao destino dos 
(outros)” que assumem junto a Dalcídio a construção de uma formação 
não egoísta, mas, compartilhada.
Palavras-chave: Ética. Alteridade. Contexto Educacional.

INTRODUÇÃO
O presente relatório de pesquisa vem mostrar o resultado do 
Plano de Trabalho “Ética da Alteridade na obra literária de 
1 Graduando da UFPA, Campus Universitário do Tocantins/Cametá, Polo 
Universitário de Limoeiro do Ajuru PA. E-mail: vianabruno13@gmail.com
2 Doutor em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Professor da UFPA, Campus Universitário do Tocantins/Cametá. E-mail: 
jneimiranda@ufpa.br
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Dalcídio Jurandir” vinculado ao projeto de pesquisa PIBIC/
INTERIOR intitulado: Educação e [Po]ética da Alteridade 
na obra Literária de Dalcídio Jurandir sob a coordenação do 
professor Dr. José Valdinei Albuquerque Miranda, Faculdade de 
Educação do Campus Universitário do Tocantins/Cametá.

Este projeto está sendo desenvolvido com o apoio do 
PIBIC/INTERIOR que possibilita a realização dos estudos e 
pesquisas bibliográficas dos textos de Dalcídio Jurandir e de 
autores intérpretes e comentadores.

A literatura nos últimos anos desempenha papel 
importante na compreensão e direcionamento da humanidade 
em seus diferentes contextos e suas múltiplas dimensões, por 
isso ganha espaço nos estudos científicos e filosóficos, num 
compartilhamento de ideias e na elaboração de pesquisas 
afins. Alem dos estudos especificamente literários e gramaticais 
como a sintaxe das palavras e os estilos literários, por exemplo, 
cabem se hoje, possíveis estudos etnográficos, historiográficos, 
Hermenêuticos e muitos outros que configuram um texto não 
aleatório, mas, carregado de sentidos, não somente um texto 
estético, por isso, a análise da Ética da Alteridade configura se 
como mais uma das possíveis dimensões de estudo e reflexão 
por via da obra literária Dalcidiana do qual se propôs um estudo 
de cunho descritivo e interpretativo.

As obras que compõe o ciclo “Extremo Norte” do escritor 
Dalcídio Jurandir é um acervo envolvente para estudos em 
diversas áreas do conhecimento, servem como instrumento 
para a elaboração e reelaboração de reflexões e modelos de 
vida que proporcionam processos de cumplicidade entre o 
pensar e o fazer nas práticas de ensino, que sugere a relação 
com os outros. Frisaremos a análise deste trabalho nos estudos 
das obras dalcidianas dialogadas com os estudos da Filosofia 
da Alteridade de Emmanuel Levinas, desvendando a postura 
de compromisso do autor com a Literatura e com seus “outros 
literários” que enredam suas narrativas, tal postura demonstra 
sua responsabilidade com seu povo, suas diversidades e 
adversidades.
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O TEXTO LITERÁRIO E A RESPONSABILIDADE DO 
ESCRITOR
O processo de elaboração de um texto literário deve ser 
desempenhado por meio de aproximações com os objetivos 
propostos, de forma que, o escritor parta de uma realidade 
concreta para a consciência onde ocorre o processo reflexivo/
diagnóstico com o objetivo de regressar para a realidade na 
possibilidade de influencia la ética ou aeticamente, durante 
esse processo metafísico do escritor é possível identificar 
traços que indicam suas perspectivas e sua postura diante da 
sociedade. Dalcídio em meio ao contexto marajoara possui o 
posicionamento de compromisso com seu povo ele dá voz e 
vida aos seus personagens que dialogam entre si, com sigo, 
com o leitor e ouvinte denunciando seus contextos de exclusão 
em uma constante relação de domínio que certamente o 
incomodava.

A personagem Alfredo criado pelo autor, no uso de seu 
pensar tece questionamentos que dizem respeito ao seu 
desenvolvimento, naquilo que é enquanto se encontra no seu 
contexto ribeirinho e no que poderá tornar se quando em contato 
com outros contextos que lhe aparecerão pelo caminho, por 
exemplo, o contexto urbano e o educacional, tendo que lidar 
com conterrâneos e desconhecidos o que lhe exigirá um gesto 
de envolvimento com diferentes alteridades.

Nas entrelinhas do discurso do autor é possível identificar 
rastros de sua concepção, alem de seu posicionamento 
compromissado diante da sociedade, como se seus escritos 
fossem um prolongamento de seus anseios e um artifício que 
denunciam e digerem sua indignação em meio às desigualdades 
marajoaras.

RELAÇÕES ÉTICAS E O MODO DE PENSAR O OUTRO 
NOS “EXTREMOS”
Dalcídio quando se predispõe a escrever um ciclo com dez 
romances com certeza o faz com uma carga de responsabilidade 
que vem de suas experiências de leituras e envolvimento 
sociocultural possivelmente fatores que contribuíram para a sua 
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tomada de decisão na construção do ciclo literário “Extremo 
Norte”. Coube a nossos estudos pensar melhor o compromisso 
ético de Dalcídio não só na literatura escrita, mas também no 
contexto literário ao qual o próprio autor se insere, podemos 
identificar uma parcela desses compromissos com o “outro” 
por meio de alguns recortes de suas obras, estes recortes 
apresentam uma descrição repleta de encontros, diálogos, 
tensão e envolvimento, iremos elencar alguns destes recortes 
que dizem respeito aos sujeitos que motivam a narrativa de 
Dalcídio:

Relação do personagem Alfredo com sua mãe e Lucíola

Apanhou a caixa dos cueiros e dos brinquedos de Alfre-
do. Era do tempo em que engatinhava, ou pedia colo e 
queria passear: Mamãe, ciá! Mamãe, ciá! E ali estava re-
colhida a infância dele, o menino, lá na rua, nada mais 
era senão homem. (JURANDIR, 1994, p. 195) [Sic].

Sua mãe cantava assim com essa quentura humana, es-
sas lembranças e ele não sabia que quando ela cantava 
para o adormecer, era com todo esse peso de sofrimento, 
de saudade. Por isso achava aquele encanto nas modi-
nhas de sua mãe. Vinham da carne, da sua experiência, 
de sua aventura nos seringais, do filho morrendo debaixo 
do jirau e sucurijus levando, daquelas febres sombrias e 
fabulosas das ilhas... Depois foi sentindo em sua mãe, 
não porque era sua mãe, uma voz que o engrandecia, 
falava mais de perto com ele. (JURANDIR, 1991, p.79).

Duas mulheres que acompanham o personagem Alfredo 
desde sua primeira infância na maior parte dos seus estágios 
de desenvolvimento e afetividade. A presença marcante dessas 
figuras femininas sua madrinha mãe Lucíola e sua mãe D. 
Amélia, demonstra um cuidado maternal, Lucíola apesar de 
não ser sua consanguínea adquire cuidados com Alfredo que 
transpõe a genealogia como única possibilidade de afeição.

A infância

Na idade de Alfredo, que fazia? Que lhe ficara enfim da 
infância? Um quarto para brincar, 131 o tédio de tudo a 
seu alcance, nenhuma miragem, nenhuma coisa impos-
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sível, amas e mimos. Que fizera de sua infância? Onde 
estaria ela quando a de Alfredo, tão nua de brinquedo e 
de amas eriçadas de desejos, o desprezava e o agredia? 
(JURANDIR, 1994, p. 130  131).

Uma infância que precisa acontecer como parte 
fundamental na construção da subjetividade humana, mas, que 
por vezes é atropelada em meio aos ideais da modernidade 
onde o sujeito é influenciado a vivenciar desde cedo práticas 
de concorrência e de exclusão, enfim, de disparidade social 
como o próprio Dalcídio se questiona por meio da personagem 
“Edmundo Menezes” obrigado desde cedo a estudar na Europa. 
Que fizera de sua infância?

A relação do homem com o meio ambiente e suas 
adversidades

[...] Mais para longe já eram os campos queimados, a 
terra preta do fogo e os gaviões caçavam no ar os pas-
sarinhos tontos. E a tarde parecia inocente, diluída num 
sossego humilde e descia sobre os campos queimados 
como se os consolasse. Voltava donde começavam os 
campos escuros [...] (JURANDIR, 1991, p. 2).

[...] As mãos tremem no peitoril da janela, a língua se es-
tica para fora como de jararaca, a voz de Irene vem com 
o vento morno que traz dos campos o cheiro de estrume 
de gado, da terra assada pelo fogo e pelo sol. Assobia 
vagamente, Irene, como o vento, o envolve de mormaço. 
(JURANDIR, 1991, p. 123).

As montarias encostarão na ponte mandada fazer por ele 
todos os anos, ligando o chalé à ponta do aterro e o cha-
lé dentro d’água será uma ilha nos campos de cachoei-
ra entre mururés3, matupiris4 e poraquês5. (JURANDIR, 
1991, p. 146). [Sic]

3 Botânica região amazônica. Tipo de árvore da família das moráceas 
cujas flores possuem receptáculos em forma de globo.
4 Peixe caracinídeo do rio Amazonas (Tetragonopterus chalceus), 
correspondente ao lambari do Sul do Brasil.
5 Peixe capaz de emitir intensa descarga elétrica. Também é conhecido 
como enguia elétrica e peixe elétrico.
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Mas os pobres que não tem montaria nem casco vêm, 
como o Argemiro. Têm de passar perto da barraca do 
Rosa com água até o peito. Os moleques trazem os seus 
trapos na mão e se vestem no aterro. Primeiro tiram as 
sanguessugas do corpo. (JURANDIR, 1991, p. 153).

Dr. Casemiro Lustosa é o novo proprietário dos campos 
de Cachoeira. Com ele os pobres não podem mais tirar 
lenha, a cerca já foi levantada e de arame farpado. Velho 
Guaribão teve razão quando disse que o advogado co-
meu o patrimônio da vila. Veio com a gana de comprar 
todos os campos da redondeza e cercou os com arame 
farpado. Eram os campos onde o povo podia tirar a sua 
lenha, o seu muruci, um ou outro ovo de camaleão, fa-
zer seu passeio. Tudo agora tem um dono só. A vila não 
pode se estender mais para os campos porque na cerca 
tem uma tabuleta com letras pintadas pelo Raul com uma 
negra mão indicando: BEM COMUM propriedade do Dr. 
Casemiro Lustosa. (JURANDIR, 1991 p.154).

— Então [Estão] vendo o espetáculo? Vejam só a cerca 
de arame já dá uma ideia do que será o Bem Comum e 
de quanto Cachoeira vai lucrar. Está bonita a cerca. Já 
dá um aspecto de civilização, não acham? Já lembra as 
granjas americanas... (JURANDIR, 1996, p.156).

E agora Alfredo sabe que nem essas mãos nem as gran-
des chuvas em Março curam as marcas das feridas. (JU-
RANDIR, 1991, p. 4).

Aí se verifica um Dalcídio que expõe sim seu contexto 
marajoara com suas belezas naturais suas paisagens, mas, 
ressalta tambem as adversidades provocadas pelo movimento 
da natureza como as intensas chuvas e os animais peçonhentos, 
desmistificando, a imagem exótica do Marajó e demonstrando 
que em seu contexto existem pessoas, com tradições, culturas, 
imaginários e envolvimento social. Quando se fala em Marajó 
lembra se apenas de um contexto geográfico das belas 
paisagens.

Dalcídio tambem denuncia o latifúndio com a má 
distribuição de terra representado na figura do Dr. Casemiro 
Lustosa que devasta grandes áreas que antes eram florestas 
onde a população conseguia extrair da própria natureza o seu 
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alimento e tambem podia dar os seus passeios frequentes nas 
matas algo que fazia parte de uma interação cultural entre o 
homem e o meio ambiente, mas, as cercas foram colocadas 
separando não somente o homem ribeirinho do seu habitat, 
mas tambem, de um sentimento de pertencimento construído 
historicamente para dar lugar à pecuária desenfreada.

Sociointeração entre os sujeitos marajoaras

Se o centro, como um coração, mantinha alguma água 
para onde traziam socorros, o casco rachado e lama-
cento descobria o esqueleto da lagoa. O coração vazava 
sempre. Nem todos os poços da redondeza seriam capa-
zes de salvá lo. E Alfredo sentiu em todo aquele trabalho 
uma aproximação com os moleques como [332] até então 
nunca sentira. Estava igual a eles, que compreendiam a 
inutilidade da luta, mas continuavam ali fiéis, confidentes 
e companheiros. (JURANDIR, 1994, p. 176).

Encontramos aí uma aproximação do personagem Alfredo 
com os “moleques” eles tentam juntos concertar uma canoa, 
tão diversos entre si, mas envolvidos de uma não hostilidade, 
deixando o em si e partindo para uma nova estrutura 
eminentemente ética, segundo (LEVINAS, apud MIRANDA, 
2014 p. 8) o “um para o outro” que posteriormente passou a ser 
o um “pelo outro”. Talvez com o concerto da canoa eles possam 
juntos navegar.

A formação
Voltou a olhar, com súbito ressentimento, para Edmundo 
a quem havia pedido com ingenuidade, dias atrás, para 
dar umas aulas a Alfredo. Talvez este, pegando amiza-
de nele, fugisse do ambiente do chalé. Depois, já não 
havia a bem dizer escolas em Cachoeira. A professora 
pedira licença para tratamento de saúde. O professor, 
resmungando algarismos, amarelo, soturno, enfeitava o 
quadro com a sua caprichosa caligrafia. Mas não espe-
rava esta resposta de Edmundo: [345] — Quer também 
que eu seja o pai de Alfredo? : Foi uma espécie de surdo 
desabafo. Negava se a dar uma simples lição ao menino 
tão esfomeado de saber. Para que então estudara lá na 
Inglaterra? De que valiam seus conhecimentos? Ouvira o 
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dizer, certa vez, sem entendê lo: Aprendi para ser um pro-
prietário. Que queria dizer com isso? (JURANDIR, 1994, 
p. 183).
— Que poderia ser de Alfredo? A Alfredo a quem neguei 
dar lições. E verdade, é verdade [...] Mas de que valia 
ensinar o que ainda Sei? O conhecimento que adquiri foi 
como água num copo sujo. Ninguém pode beba la. Está 
contaminada. Alfredo aprenderá por si mesmo. Saberá 
aprender, com tremendas dificuldades, o que aprendi 
sem nenhuma e inutilmente [...] E que destino teria essa 
criança? (JURANDIR, 1994, p. 185) [Sic].

Destaca se aí uma reflexão do escritor para com a 
formação dos sujeitos que compõe o contexto das cidades e 
vilas marajoaras, pautado em uma educação punitiva, rígida 
com carência de professores, com aulas centradas apenas 
na transmissão de conhecimentos abstratos que pouco 
faziam sentido no cotidiano cultural dos alunos, um modelo de 
ensino que pouco primava pela construção critico cultural dos 
sujeitos. Posteriormente no contexto da capital encontrar se á 
as mesmas e outras dificuldades educacionais, principalmente 
na obra Primeira Manhã onde a personagem Alfredo encontra 
vários descaminhos em busca de uma formação de qualidade. 
Já na figura do personagem Edmundo Menezes se revela 
uma inconformidade com sua formação uma formação não 
responsiva que primava tão somente pela posse de bens, 
isso o leva a negar ensinamentos a Alfredo, pois o considera 
prejudicial ao menino.

Todos esses são cuidados que se configuram no que já 
afirmamos anteriormente, numa preocupação com o destino do 
povo marajoara e porque não com lugares de esquecimento e 
sujeitos do esquecimento espalhados mundo a fora? Daí vem 
o que denominamos de “cuidado ético em Dalcídio Jurandir”, 
essa percepção que expõe sua literatura ao contexto a qual 
pertence de forma a envolver todo um contexto literário que 
pertença tambem ao outro.

A efetivação da relação com o rosto dá se na disposição 
de oferecer a resposta que ele exige, ou seja, “efetiva se 
na inadiável urgência com que ele exige uma resposta” 
(LEVINAS, 1980, apud TADEU, 2013, p. 243).
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O autor que usa a literatura como resposta ética ao outro 
e não o outro como justificativa para a sua literatura.

UM ENCONTRO POSSÍVEL QUE ANTECEDE À 
REPRESENTAÇÃO: A DESCRIÇÃO ENQUANTO VIDA
Dalcídio chega a um ponto que destaco ser crucial na literatura 
a aproximação quase intima entre vida e representação, um 
gesto que insere o leitor numa conjectura de fatos simultâneos a 
existência humana rompendo com a objetivação do pensamento, 
um texto repleto de contornos, aromas, sabores, diálogos um 
entrelaçar de realidades, Levinas aborda esta questão referindo-
se a filosofia.

Quando filosofia e vida se confundem, não se sabe mais 
se alguém se debruça sobre a filosofia, porque ela é vida, 
ou se preza a vida, porque ela é filosofia. A contribuição 
essencial da nova ontologia pode aparecer na sua opo-
sição ao intelectualismo clássico. Compreender o instru-
mento não consiste em vê lo, mas em saber manejá lo; 
compreender nossa situação no real não é defini la, mas 
encontrar se numa disposição afetiva; compreender o ser 
é existir... Pensar não é mais contemplar, mas engajar  
se, estar englobado no que se pensa, estar embarcado—
acontecimento dramático do ser no mundo. (LEVINAS, A 
ontologia é fundamental? p. 23).

Dessa maneira Dalcídio foge da intelectualidade e 
intencionalidade no escrever respeitando a história de um povo 
não sobrepondo o seu escrever em relação aos que provocam 
o surgimento de sua literatura respeitando e tendo como 
fundamental os encontros possíveis entre os sujeitos seus 
modos e meios de engajar se na vida e os caminhos que por 
vezes são obrigados a vivenciar.

Com essa nova proposta literária associada ao pensamento 
filosófico de Levinas o desenvolvimento da trama e das 
personagens segue uma linha de pensamento que personifique 
a gama indentitária de um povo.

Assim, o outro se apresenta como alguém que tem a sua 
própria identidade e não a identidade construída pelo eu 
cognitivo. Agora ele aparece como um convite ao esta-
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belecimento de uma relação social e não como um obje-
to que pode ser feito tema e, portanto, objeto. (TADEU, 
2013, p. 240).

Daí a necessidade de cuidados na representação para 
que na transposição literária não se cometam equívocos que 
expressem os sujeitos e suas relações sociais de maneira 
equivocada e ofensiva de sua vivência, pois, ao realizar esta 
transposição nada mais se faz do que colocar todo um contexto 
na ordem da figura pública que vire volta pode ser revisitada por 
meio de suas leituras. É escrever não o que se quer, mas o que 
é possível sem ferir a realidade de um povo algo semelhante ao 
trabalho de um etnógrafo.

Os sujeitos da relação intersubjetiva podem acordar cir-
cunstâncias que lhe sejam favoráveis, mas não favore-
cem outrem. É aqui que se reclama o ultrapassamento 
do particular nós e o implemento do universal da ordem 
pública: “tudo que se passa aqui entre nós diz respeito a 
toda gente, o rosto que o observa coloca se em pleno dia 
da ordem pública”. (LEVINAS, 1980, apud. TADEU, 2013, 
p. 244).

Percebe se assim que o processo de escrita é muito 
mais profundo do que imaginamos ou imaginávamos vai 
muito alem de caneta, lápis e papel ou das teclas de um 
computador ou qualquer outro tipo de inovação é muito alem 
da intencionalidade do ganhar usando por vezes a ideologia 
estética como principal aliada é muito alem da representação ou 
tentativa de uma representação de seres que por vezes tornam-
se irrepresentáveis pela distância que o mantemos e pelo lugar 
aversivo em que o colocamos, sobretudo, é tentar descrever 
aquilo que se vê e sente da melhor forma possível tendo como 
princípio norteador a ética que se sustenta no zelo que devemos 
ter uns pelos outros. Cabe nos então mais um questionamento 
como representar literariamente sem distorcer ou menosprezar 
as relações de um povo? É só realizar o processo que o próprio 
Dalcídio o fez, a descrição pura e poética que nada mais é do 
que encontrar nas relações dos sujeitos a poesia que os torna 
presentes, vivos como condição favorável na prática do pensar 
e numa possível melhora das condições existenciais.
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RESPOSTA ÉTICA E ALTERIDADE NA EDUCAÇÃO
Um dos setores que interpela por uma resposta ética a muito 
tempo é o setor educacional onde se percebe frequentemente 
hostilidades nas relações ensino aprendizagem entre os 
membros que compõe o recinto escolar. Encontramos isso 
na descrição que Dalcídio faz quando trata deste tema por 
meio principalmente da personagem Alfredo que no decorrerr 
do ciclo literário Extremo Norte passa por diversos processos 
de formação6. Por isso o contexto educacional tambem sofre 
a influência da abstração que fazemos de um “outro” que é 
transbordamento do eu.

Em busca do sentido do humano, o filósofo elabora uma 
verdadeira reconstrução da subjetividade e conjuntamen-
te recria uma nova relação ética com a alteridade, inscrita 
na relação face a face em que o Outro não é simples-
mente representado e integrado à estrutura do Eu, ao 
contrário, o Outro é transbordamento, pura inadequação 
às categorias do Eu, uma absoluta alteridade na qual se 
expressa a ideia de infinito. (VALDINEI, 2014, p. 20).

Daí a necessidade de mantermos a atenção redobrada 
nos espaços de formação, pois se tratam de lugares frequentes 
de diálogos, encontros, contatos, enfim, de envolvimento entre 
sujeitos com suas alteridades. Neste sentido cabe em todo 
processo educativo a relação de hospitalidade entre seres 
estrangeiros experimentando a possibilidade de proximidades 
por meio do convívio, processo que não se dá de forma 
instantânea como descreve (Anne Dufourmantelle, 2003, apud 
VALDINEI 2014, p. 23).

Quando entramos num lugar desconhecido, a emoção 
sentida é quase sempre a de uma indefinível inquietude. 
Depois começa o lento trabalho de familiarização com o 
desconhecido, e pouco a pouco o mal  estar se interrom-
pe. Uma nova familiaridade se segue ao susto provocado 
em nós pela irrupção de um outro.

6 Sobre os Processos de formação de Alfredo ler o Trabalho de pesquisa 
intitulado “Cultura e Alteridade na obra Primeira Manhã de Dalcídio 
Jurandir”. PROPESP/CNPq 2014 2015.
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Portanto, quando entrarmos na escola e em seus espaços 
faz se necessário realizar esta mutação que parte da inquietude 
provocada pelo desconhecido até a familiaridade e o envolvimento 
entre todos e não a transformação de tal inquietude em um exílio 
interno na sala de aula como percebemos frequentemente nas 
experiências educativas, onde sujeitos encontram se presentes 
fisicamente e mentalmente na sala, exaltando desenfreadamente 
o conhecimento para alimentar cada vez mais o seu ego, sua 
estima, poder e sobreposição sobre um “outro” e as relações 
entre estes membros? Portanto, conhecimento e hospitalidade 
devem entrelaçar se, pois, necessita se enfatizar o ambiente de 
convívio junto a prática educativa em um constante processo de 
expossição.

Na educação, o sujeito que não se expõe ao desconhe-
cido é incapaz de sentir a força transformadora do en-
contro com o Outro, a qual está na base da experiência 
educativa. (VALDINEI, 2014, p. 21).

Por meio de descrições sobre o contexto educacional a 
obra literária de Dalcídio traz à tona questões que permeiam 
o campo da filosofia da Alteridade que se personifica no 
ambiente escolar quando se refere às práticas educativas, e do 
acolhimento ao outro, respeitando as especificidades de cada 
sujeito na construção do conhecimento e percebendo a relação 
com o outro no processo de ensino  aprendizagem.

Através de seu personagem central “Alfredo”, Dalcídio 
demonstra querer uma formação não exclusiva, isolada, mas 
compartilhada, como esclarecimento que perpassa por todos os 
âmbitos e não se centralize em um egocentrismo rotineiro.

Percebe se assim, que a experiência educativa só terá 
êxito e será verdadeira quando se experimentar esse encontro 
não aversivo a estrutura de um rosto desconhecido e ter em 
mente a proposta da produção do conhecimento já nas práticas 
de encontro com o “outro” o vendo não como objeto manipulável, 
mas como uma construção. É neste ponto que a literatura de 
Dalcídio e a filosofia de Levinas comungam, na aposta que 
ambos dão à um construto entre sujeitos que demonstram ser 
sempre aquilo que não se imagina.
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As problemáticas causadas pelo 
uso inadequado de tecnologias por 

crianças e adolescentes
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Resumo: Este trabalho é resultante de questionamento relativo 
ao uso inadequado de recursos tecnológicos: até que ponto as 
tecnologias utilizadas por crianças e adolescentes são um problema no 
desenvolvimento do conhecimento, aprendizado e ensino? O objetivo 
deste trabalho é investigar as possíveis implicações no processo de 
aprendizagem ocasionadas pelo uso indevido de recursos tecnológicos 
pelas crianças e adolescentes da rede pública escolar. Os dados 
apresentados foram obtidos através de questionário, entrevistas e 
diálogos informais com crianças, adolescentes e professores das 
instituições de ensino: E.E.E.F. Externato Santo Antonio, E.E.E.F. 
Yolanda Chaves. E.E.E.F.M. Prof. Bolívar Bordallo da Silva, juntamente 
com pesquisas bibliográficas. Com base na coleta de dados, se constatou 
sete problemáticas que são mais comuns na realidade desses usuários e 
possíveis intervenções para contrapor a elas, além de discussões sobre 
desenvolvimento da cognição, banimento ou não de tecnologias em 
sala e a principal inovação que esses grupos têm acesso. Por meio das 
variantes consideradas negativas relacionadas a tecnologias e mídias 
digitais, poderão criar-se novas formas de intervenção, melhorando os 
processos de ensino-aprendizagem, mostrando os benefícios desses 
instrumentos e proposta para aproveitar melhor os recursos digitais.
Palavras-chave: Escola. Problemáticas. Tecnologia e Educação. Crianças 
e Adolescentes. Ensino-Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é parte das atividades acadêmicas 
desenvolvidas na disciplina Mídias e Tecnologias na Educação, 
curso de graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia, 
que gerou um questionamento em relação ao uso de recursos 

1 Graduando da UFPA. Bragança-PA. E-mail: matheus.correa112@gmail.com
2 Graduanda UFPA. Bragança-PA. E-mail: beatrizoliveira3918@gmail.com
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tecnológicos (celular, tablet, notebook, televisão, etc): quais 
seriam as problemáticas no desenvolvimento das crianças e 
adolescentes? Quais interferências negativas se têm na vida 
pessoal e escolar desses usuários? O objetivo principal do trabalho 
é apresentar os problemas ocasionados pelo uso indevido de 
recursos tecnológicos. A partir de investigação de diferentes 
óticas realizadas nas * E.E.E.F. Externato Santo Antonio, E.E.E.F. 
Yolanda Chaves e E.E.E.F.M. Prof.º Bolívar Bordallo da Silva, 
todas localizadas no município de Bragança/PA.

Um dos infortúnios comumente encontrados em salas 
de aula são estudantes usando inadequadamente mídias 
tecnológicas, mais especificamente o celular, partindo do 
princípio que as mídias deveriam auxiliar o processo de ensino 
aprendizagem. Facilmente nos deparamos com relatos sobre 
ocorrências de má administração do aparelho no ambiente 
escolar, mais especificamente o desrespeito do aluno para com 
o professor, déficit de atenção, dificuldade de se relacionar com 
os colegas de classe, plágio de trabalhos etc.

O desafio é maior para os profissionais da educação 
em relação a essas variantes, necessitando se adaptar as 
realidades, Segundo Tijboy: 

Com humildade, é preciso mudar posturas tradicionais, 
considerando que se vive num momento no qual o que 
se aprendeu hoje não pode ser mais válido amanhã, para 
tanto tem que se aprender a reaprender, ou simplesmen-
te aprender à aprender. (TJIBOY et al., 2001, p.45)

Diante das mudanças, é notável a situação de deficiência 
das famílias e professores ao se deparar com a nova era 
tecnológica e as influências causadas por ela, nas crianças e 
adolescentes. Segundo Tickton, “A Tecnologia Educacional 
pode ser definida de duas maneiras. Em sentido familiar, 
significa meios de comunicação que podem ser usados para os 
objetivos de ensino, lado a lado com o professor, o livro-texto e 
o quadro negro” (apud SALDANHA, 1978, p.11), contudo não é 
nessa finalidade relacional que acontece em lares e escolas de 
Bragança.

Há necessidade de que a pessoa entenda o que está 
executando e tenha plena consciência do que está segundo, 
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no entanto, ao menos a metade dos softwares, vídeos, jogos 
e demais conteúdos expostos às crianças de 3 a 12 anos e 
adolescentes de 13 a 18 anos são pouco aproveitados com 
a finalidade de desenvolver a educação e consequentemente 
alienam esses grupos, ocasionando dificuldades no 
desenvolvimento cognitivo.

Entender a gênese da situação-problema em relação às 
inovações inseridas nas faixas etárias pesquisadas é apenas 
o primeiro passo de possíveis intervenções e minimizações do 
uso descontrolado do celular no âmbito educativo.

REFLEXOS DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
O ambiente escolar foi escolhido como campo de pesquisa por 
ser onde ocorrem os maiores reflexos de da inadequação do uso 
incorreto de mídias e/ou tecnologias por parte dos adolescentes 
e crianças, comportamento que são derivados da educação 
familiar e social.

Uma fase substancial da vida das crianças está sendo 
substituída por aparelhos e máquinas, em outros tempos o jogo 
de bola, de tabuleiro, a brincadeira de boneca, o pique esconde, 
entre outras formas adotadas como lazer, foram abandonadas, 
cedendo lugar aos jogos de zumbies, robôs, corridas de 
automóveis, entre outros, além de jogos as redes sociais tais 
como whatsapp, facebook e twitter. A inovação tecnológica foi 
implantada como meio de suporte escolar haja vista que em 
um pequeno “click” pode-se realizar uma pesquisa e auxiliar 
em milhares de descobertas, porém não está sendo utilizada 
de maneira correta pela falta de compreensão de como essas 
mídias devem ser administradas pelo alunado, por professores 
que estejam adequadamente especializados para operacionalizar 
essas mídias dentro do espaço escolar, pois, a grande maioria se 
destaca pelo fato de transcrever as obras e artigos publicados 
na internet, muitas vezes só por ler o título da obra e definir 
automaticamente o contexto na qual será aplicada, atrapalhando 
o processo de aprendizagem, no qual o professor teria aplicado a 
atividade com fim de absorção preliminar do conteúdo.

Saindo do ambiente escolar, pode-se adentrar em uma das 
raízes comuns do problema: ausência dos pais, em processo 
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de formação de identidade da criança, mais precisamente por 
necessidade dos mesmos de trabalhar o dia inteiro, acabando 
por deixar os filhos em cuidados de babás ou de parentes 
próximos, desta maneira não participando diretamente e 
ativamente da educação da criança em conjunto com a escola, 
alguns pais afirmam que a tecnologia imposta acaba por auxilia-
los nos afazeres domésticos e na falta de tempo, por conta das 
crianças não possuírem consciência de que estão gastando 
muito tempo entretidos assistindo vídeos e jogos educativos. 
Porém de alguma maneira esse abandono virá a ter reflexos 
futuros, aquela criança ou adolescente pode vir a não ter respeito 
pelos pais, se tornar antissocial ou aderir coisas impróprias para 
a sua idade, afinal a internet além de auxiliar, acaba por colocá-
los a par de tudo sem diferenciação de conteúdo.

O AMBIENTE DE PESQUISA
Entre os dias 13 e 14 de abril de 2016, foi feita uma pesquisa de 
opinião com alunos e professores das escolas Externato Santo 
Antonio, Yolanda Chaves e Prof.º Bolívar Bordallo da Silva, todas 
localizadas na cidade de Bragança. Um total de 9 professores 
e 27 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do 1º ano 
do ensino médio, que tem como objetivo investigar os diferentes 
motivos que levam ao uso exagerado de tecnologias, mídias e 
o que pensavam os dois grupos (docentes e discentes) sobre o 
assunto, por meio de aplicação de questionário.

Além da pesquisa quantitativa realizada, foram feitos 
diálogos e entrevistas com professores, pois é de suma 
importância que esses agentes sejam ouvidos para que se 
tome conhecimento sobre a realidade estudada, sendo assim 
“um momento relacional e prático de fundamental importância 
exploratória, de confirmação e refutação de hipóteses e de 
construção de teoria” (MINAYO, 2010, p.26).

RESULTADOS

ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS
Após análise dos questionários obtivemos os seguintes 
resultados: dos quarenta e seis alunos pesquisados nas 
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escolas, vinte e cinco afirmaram que é justo o uso de aparelho 
celular, tablets e notebooks no momento da aula. Vinte e um 
responderam que o uso de tecnologias e mídias pode auxiliar o 
professor metodologicamente em sala de aula. Sobre quais as 
faixas etárias consideradas de maior ocorrência do uso fora de 
controle de celulares (pois é o recurso de maior acessibilidade 
a eles) e na quarta, que faz referencia as possíveis causas de 
adolescentes e crianças usarem tecnologias erroneamente, 
alcançamos a seguinte resultância:

Gráfico 1: Comparação de opinião entre discentes das 
escolas

Gráfico 2: escolas dos alunos sobre as possíveis 
problemáticas
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DIALOGANDO COM OS EDUCADORES
Unindo as três instituições de ensino, foram entrevistados 
ao todo nove professores que atuam na educação básica. 
Vale ressaltar que as perguntas eram as mesmas feitas aos 
alunos. Seis responderam que não é correto que o aluno uso 
instrumentos tecnológicos no momento da aula. A professora A 
explica que “o uso de tecnologias no momento da aula desvia 
a atenção quando não é usada para o conteúdo que estamos 
ministrando”.

Oito responderam que sim, veem os instrumentos 
tecnológicos como aliado, como testemunha a professora B: “eu 
baixo vídeos em casa e trago para eles assistirem... quando há 
poucos alunos.... eu junto um ‘bolinho’ e dou para eles assistirem”. 
Apenas uma profissional foi contrária aos benefícios, justificando 
que “é muito complicado monitorar 40 alunos usando ao mesmo 
tempo celular ou notebook... podemos até tentar quando são 
poucos, mas em salas lotadas se torna praticamente impossível 
monitorar todos, pois nem todos compreendem a finalidade da 
tecnologia naquele momento e se desviam do foco”.

Cem por cento afirma que o grupo etário mais descon-
trolado e que consequentemente se vicia no uso de recursos 
tecnológicos é dos 12 aos 16 anos, pois é nessa idade que cos-
tumam haver conflitos de identidade, querendo independência 
familiar e social, acabando por não ouvir seus responsáveis 
sobre os problemas que poderiam vir a ocorrer pela utilização 
repetitiva dos aparelhos.

Quando professores e alunos foram perguntados sobre 
qual tecnologia era mais acessível a eles, o aparelho celular 
foi unânime, por causa da necessidade, que pode ser para fins 
educacionais ou de trabalho, mas também para fins de diversão 
e globalização.

PROBLEMÁTICAS DECORRENTES DO USO 
INADEQUADO
Após diálogos informais com professores e alunos, no que 
diz respeito às possíveis causas das crianças e adolescentes 
utilizarem as inovações tecnológicas de forma errada, e os 
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possíveis problemas que o exagero pode corroborar, como 
mostra a tabela 1.

Foto 1: Adolescente usando celular, a tecnologia mais 
comum dentre eles

Tabela 1: Problemas causados pelo uso indevido de 
tecnologias

Sequência Problema

1º
Alguns pais não auxiliam devidamente os seus 
filhos e terceirizam a responsabilidade de educa-los 
sobre valores morais e éticos para os professores.

2º

Quando o aluno desvia a atenção visualizando 
mensagens de texto, em redes sociais ou jogos, 
tem como consequência interferência negativa no 
processo de ensino-aprendizagem.

3º

Dificuldade de se relacionar com outras pessoas, 
o mundo virtual oferece muitas vantagens para 
se comunicar com outras pessoas, mas quando 
extrapolado os limites pode afetar até mesmo 
o comportamento, tendo como consequência o 
isolamento e o estresse.
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4º
Afeta o ato de descansar e dormir, causando 
interferência no desempenho escolar, atitudinal, e 
no desenvolvimento.

5º

Os meios de comunicação, principalmente a 
internet, induzem as crianças e adolescentes para o 
uso indevido, e quando não posto os devidos limites 
que compete aos responsáveis, pode favorecer 
ao surgimento de vícios e doenças psicológicas, 
que em casos mais severos será necessário o 
acompanhamento de um profissional.

6º

Os perigos que adolescentes e crianças estão 
expostos em redes sociais e internet, como 
pedófilos, psicopatas, traficantes etc, causada pelo 
não acompanhamento na navegação ou diálogo 
dos responsáveis desses menores de idade.

7º

O desrespeito à classificação indicativa (idade 
mínima) de programas de televisão, expondo 
indevidamente crianças principalmente a conteúdos 
impróprios.

DISCUSSÃO ACERCA DO USO DE TECNOLOGIAS

PROBLEMAS NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 
CAUSADO PELAS TECNOLOGIAS 
O desenvolvimento da inteligência e aquisição de conhecimento 
é contínuo e vai desde o nascimento até a morte do ser humano. 
A cada dia surgem novas tecnologias para diferentes perfis 
e necessidades que as pessoas possuem, principalmente na 
área do entretenimento (grande parte voltada aos adolescentes, 
por exemplo). Mas no que inovações de cunho tecnológico e 
midiático podem interferir no desenvolvimento cognitivo? E no 
pensamento crítico de cada um?

Pode-se definir desenvolvimento cognitivo como todas as 
mudanças que o ser humano passa em processos intelectuais 
de pensamento, aprendizagem, memória, julgamento, solução 
de problemas e comunicação. Levando em consideração as 
experiências dos professores, relatos e observação de alunos, 
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concluímos que: a) a forma de escrita conhecida como internetês 
(palavras que são abreviadas, como por exemplo, “tdcr” que 
quer dizer “tudo certo”), usadas em redes sociais e mensagens 
de texto, acabam interferindo negativamente na escrita como 
se eles estivessem em “modo automático”; b) o uso exacerbado 
de televisão, celular, aparelhos de mp4 e m4a, notebooks, pode 
dificultar o processo de construção de novos conhecimentos, 
pois esses recursos tecnológicos tendem a prender a atenção, 
gerando uma espécie de dependência ou até mesmo danos 
físicos a saúde.

No campo do pensamento crítico, o que define se o uso 
da tecnologia é bom ou ruim é a finalidade dela no contexto 
dos desejos ou necessidades da criança, que são consideradas 
“nativas digitais”, pois estão adentrando no ambiente digital 
cada vez mais cedo. Talvez na casa desses educando nas 
haja familiares preparados para guia-los na boa utilização de 
tecnologias digitais, ficando para as instituições de ensino a 
responsabilidade de mostrar os benefícios das mídias. Porém, 
nem sempre os educadores estão preparados, por não saberem 
como operar esses recursos, como alguns professores das 
escolas Externato Santo Antonio e Bolívar Bordallo disseram.

A criticidade do aluno faz parte do crescimento intelectual, 
pois esta é a máxima do desenvolvimento dos conhecimentos 
prévios e novos que o discente recebe a cada dia. E com a 
globalização a cada dia mais veloz, acaba por suprimindo a 
capacidade de desenvolver habilidades de interpretação e 
compreensão de fatos e acontecimentos, muitas vezes pela 
falta de alguém que esteja monitorando e controlando para que 
seja autônomo.

CELULARES: BANIR OU USA-LOS COMO MÉTODO 
PEDAGÓGICO
A evolução dos aparelhos celulares portáteis em 1973. Trouxe-
nos possibilidades inimagináveis para o passado e para o futuro. 
No princípio custava caro e poucas pessoas obtinham, hoje 
estão presentes em todas as classes da sociedade e para toda 
necessidade, desde aqueles que fazem uma simples chamada 
de áudio até os que realizam vídeo-chamadas.
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Na vida de adolescentes principalmente, o celular tem 
se tornado “um membro” do corpo, pois nessa tecnologia 
encontram todos os prazeres e alcance as coisas que desejam 
e até mesmo são desnecessários que lhes é cobrado na escola 
ou em casa. Em alguns estados brasileiros como Rio de Janeiro, 
Santa Catarina e Amazonas proibiram baniram totalmente o uso 
de todas as tecnologias em instituições de ensino (municipal, 
estadual e federal), que reduziu consideravelmente a distração 
dos alunos e melhorou o rendimento dos alunos, pois poderão 
se dedicar melhor aos estudos.

Segundo uma pesquisa divulgada pela London School of 
Economics, mostrou que o alunado de escolas da Inglaterra que 
baniram celulares (smartphones) melhorar em aproximadamente 
14% suas notas em avaliações que o país fazia na área da 
educação. No município de Bragança/PA não há legislação 
especifica para dizer se os celulares e demais tecnologias de 
cunho digital são proibidos, esse controle quanto ao uso fica 
por critério dos gestores e professores usarem como ferramenta 
auxiliar no magistério. “Alunos não podem ter contato com celular 
durante a explicação. É como deixá-los conversar livremente”, 
assim diz o deputado federal Alceu Moreira, autor do projeto de 
lei que tramita na câmara desde 2015.

Por outro lado, há aqueles que apoiam o uso e ainda ensinam 
alternativas do uso adequado nas aulas e no desenvolvimento do 
conhecimento dos alunos, como ocorre na Escola Bolívar Bordallo 
da Silva, onde professores pedem aos educando realizarem 
pesquisa sobre determinado assunto, comparar com os conceitos 
ensinados, e produzir textos dissertativos-argumentativos, assim 
como respostas de questões interdisciplinares.

Algumas vantagens decorrentes do uso monitorado e 
adequado de celulares que vai desde a educação básica até a 
educação que advém do ambiente que reside são:

Trabalhar com os alunos diferentes mídias, formatos e 
competências como uso eficiente de aplicativos celula-
res; quando o professor menciona um evento histórico, é 
possível pesquisar sobre imediatamente, trazer dúvidas e 
novidades; a distração sempre existiu, causada por con-
versas com o colega ou desenhos no caderno. O celular 
é só mais uma maneira de perder o foco. (SOUZA, 2015)
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Foto 2: Realização de pesquisas na internet 

INTERVENÇÃO DA PROBLEMÁTICA: TECNOLOGIA A 
FAVOR DA EDUCAÇÃO
É eminente que a tecnologia pode causar conturbações em 
ambientes escolares quando não usado corretamente, porém, 
há formas de uso que podem ser favoráveis ao desenvolvimento, 
processos de ensino-aprendizagem do aluno, auxilio na didática 
do professor e nos sistemas de ensino das instituições, além de 
interferir positivamente nas famílias e na sociedade.

Mas as escolas de ensino fundamental e médio não 
podem somente investir na tecnologia demasiadamente, como 
ocorre em algumas escolas do município, esquecendo-se das 
metodologias de ensino relacionais entre professor e aluno na 
forma presencial e nem somente instrucionista, assim

A educação não pode mais ser baseada na instrução 
que o professor passa ao aluno, mas na construção do 
conhecimento pelo aluno e no desenvolvimento de com-
petências como aprender a buscar informações, com-
preendê-la e saber utilizá-la na resolução de problemas 
(VALENTE, 1995, p.41)
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As modernizações digitais voltadas à educação podem 
instigar o alunado a desenvolver métodos para resolução de 
problemas da realidade de sua comunidade, vida pessoal e 
sociedade, ou seja, a partir da curiosidade de descobrir quais 
funções determinada tecnologia tem a oferecer ou então 
os problemas que ocorrem por não saber operar, tendem a 
despertar a criatividade e melhorar as habilidades de resolução, 
trazendo essas habilidades até mesmo para a realidade que os 
rodeia.

Jamais pode desagregar tecnologias de diversas áreas do 
ato de aprender, pois “toda aprendizagem, em todos os tempos é 
mediada pelas tecnologias disponíveis [...] o processo dinâmico 
de interações cotidianas com novas informações coloca-as em 
estado de permanentes aprendizagens” (LENSKI, 2003, p.3-7).

Foto 3: Crianças assistindo à vídeo-aula

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desse modo percebemos as problemáticas relacionadas ao uso 
inadequado de tecnologias estão mais presentes em espaços 
escolares do que não-escolares, que é importante o controle 
e surgimento de práticas intervencionistas, melhorando o 



161

Eixo V Tecnologia e educação

desempenho pessoal, auxiliando no desenvolvimento intelectual 
e aprendizado de crianças e adolescentes.

Para que seja alcançado o êxito na relação ensino-
aprendizagem com o uso das tecnologias lançamos como 
propostas o emprego de palestras e oficinas que auxiliem o uso 
da tecnologia de forma profissional e beneficente tanto para a 
comunidade escolar como um todo.

Foi perceptível durante o processo de pesquisa a ausência 
de estruturação nas salas de informática e de profissionais 
especializados para atuar nesses espaços tecnológicos, o que 
também acaba por atrapalhar de certa forma uma possível 
intervenção para os problemas citados no artigo, uma vez que 
caso houvesse uma possibilidade de os alunos interagirem 
de forma produtiva e construtiva com os recursos digitais, 
poderiam compreender a real função da tecnologia no processo 
de aprendizagem.

Concluímos que, a falta de estrutura não só dos professores, 
alunos e das instituições de ensino, como também poderiam ser 
impostas a participação ativa da relação família- escola, na qual 
os pais fariam parte substancialmente das reuniões e poderiam 
opinar para que ambos chegassem a uma concordância de qual 
maneira a tecnologia poderia ou não, ser utilizada em momentos 
ocasionais das aulas e atividades no dia a dia.
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Docência na educação básica
Com quais tecnologias?

Jennifer Alcione Brandão Ferreira1
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Resumo: Esta pesquisa foi realizada em vista da problemática quanto 
ao uso de tecnologias na docência de educação básica. Com o intuito 
de unificar os estudos com a tecnologia, proporcionando assim uma 
melhor aprendizagem para os alunos. Realizamos um levantamento 
na Escola Nossa Senhora Auxiliadora, sobre os avanços, incertezas e 
desafios advindos da tecnologia. Posteriormente, retornamos a instituição 
abordando o projeto “O uso das tecnologias para a pesquisa escolar”, 
com o objetivo de mostrar que é possível conciliar tecnologia e educação. 
Percebemos que o resultado foi pertinente, quanto o empenho e interesse 
dos alunos, estes agindo com dedicação e entusiasmo, tendo uma 
absorção de conhecimentos ainda melhor. Os professores demonstraram 
uma significativa satisfação com o projeto ação e os resultados obtidos 
por seus alunos. A tecnologia é de suma importância para professores e 
alunos podendo ser usada de diferentes formas como recurso educacional 
dentro do ambiente escolar.
Palavras-chave: Tecnologia. Educação. Docência.

INTRODUÇÃO
Durante muitos anos a educação básica foi constituída ao modo 
tradicional de ensino, onde os alunos eram meros espectadores 
de conteúdos sistemáticos e repetitivos. Mas com o advento da 
tecnologia pelo mundo, foi possível transformar essa realidade, 
pois, através das mídias expressas pelas redes sociais e com 
a disseminação dessa tecnologia em vários âmbitos, não há 
como separar a educação da tecnologia.

1 Graduando da UEPA. Belém-PA. E-mail: jennibrandao20@gmail.com
2 Graduando da UEPA. Belém-PA. E-mail: bibsramylly@gmail.com
3 Graduando da UEPA. Belém-PA. E-mail: lucilenemoura23@outlook.com
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Na medida em que levamos em consideração a evolução 
tecnológica ao longo do tempo, várias transformações mudaram 
a vida das pessoas, e essas transformações atingiram também 
nas áreas educacionais, fazendo com que alunos se tornassem 
cada vez mais informatizados e conectados inserindo-se no 
processo de globalização, de forma que o professor precise 
também adaptar-se aos avanços tecnológicos para melhorar 
seu desempenho profissional.

Para demonstrar e constatar isso, realizamos uma 
pesquisa de campo, na E.M.E.F. Nossa Senhora Auxiliadora, 
localizada na Cidade Nova VI, no Município de Ananindeua-
PA, averiguando quais as tecnologias utilizadas na sala de aula 
pelo professor da educação básica, evidenciando os avanços, 
as incertezas e os desafios propostos ao trabalho docente ao 
relacionar tecnologia e educação.

Constatamos que apesar das mudanças ocorridas ao 
longo do tempo, há certa ambiguidade em relação ao uso 
da tecnologia, pois enquanto os alunos estão cada vez mais 
conectados no mundo virtual, os professores possuem uma 
visão ainda tradicional. Será mostrado nessa pesquisa o que 
é tecnologia para as professoras entrevistadas e como elas a 
utilizam dentro da sala de aula.

A partir disso, para que pudéssemos dar continuidade à 
pesquisa realizada sobre “Docência na educação básica: com 
quais tecnologias?” Voltamos na mesma escola, porém com 
intuito de explanar um projeto com o objetivo de orientar e 
auxiliar os alunos quanto ao uso da tecnologia como forma de 
pesquisa escolar, para que eles aprendam a utilizá-la de uma 
forma que contribua com o seu ensino, e mais especificamente 
mostrar para o professor que é possível unificar os estudos com 
a tecnologia em sala de aula para que a mesma venha contribuir 
e não atrapalhar.

CONHECENDO O AMBIENTE ESCOLAR
Elaboramos a pesquisa de campo sob ofício da Universidade 
do Estado do Pará. A referente pesquisa foi realizada na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Auxiliadora, 
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localizada no município de Ananindeua, Conjunto cidade nova 
VI, n° 752, Travessa WE 70.

De acordo com as informações que obtivemos a partir 
de tal pesquisa, a escola foi fundada em março de 1983, com 
o nome fantasia de “Chapeuzinho vermelho”, funcionava com 
turmas de pré-escolar e de 1ª à 4ª série do ensino fundamental. 
Em novembro de 1989 a escola transformou-se em Instituto 
Nossa Senhora A auxiliadora, ofertando agora turmas de 5ª a 8ª 
series além daquelas que a escola já possuía anteriormente. A 
mesma permaneceu sob direção da professora e fundadora, da 
escola, Ariete de Oliveira da Silva Leitão.

No ano de 1997 a escola conveniou-se com a Prefeitura 
do Município de Ananindeua, passando a denominação de 
E.M.E.F. Nossa Senhora Auxiliadora”. Recebendo, no ano de 
2004, da mesma administração sob a Res. 382/04-CEE, a 
autorização para o funcionamento do Ensino Fundamental de 
1ª a 4ª série, pelo período de 05 (cinco) anos nessa Unidade de 
Ensino.

Atualmente a escola possui um anexo, localizado na Cidade 
Nova VI WE 79, por não ter espaço suficiente para receber mais 
alunos na mesma unidade, ao todo a escola possui 836 alunos 
matriculados. Além disso a escola tem como filosofia o princípio 
de ensinar com liberdade, para um maior aprimoramento do 
saber, visando formar cidadãos críticos, capazes de construir 
sua própria história, no exercício cotidiano de sua cidadania.

Para que pudéssemos realizar tal pesquisa de campo 
nesta unidade escolar, contamos com a disponibilidade de 
duas professoras que trabalham na escola: Ana Nazaré Vieira 
Xavier trabalha na escola há 22 anos, desde que foi fundada, 
é pedagoga de formação, mas atua como professora de 
matemática do quinto ano. E Elissandra Rodrigues trabalha há 
cinco anos na escola, é formada pela UEPA em Pedagogia, atua 
como professora de língua portuguesa no quarto e quinto ano.

AS INCERTEZAS NA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA NA 
DOCÊNCIA
A Educação vem passando por diversas mudanças há algum 
tempo, e sabemos o quanto elas são importantes e que afetam 
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diretamente as crianças e adolescentes. São muitas mudanças, 
no qual professores e alunos entram em uma espécie de 
encontro de gerações em um mesmo ambiente. E assim a 
sala de aula passa a ser um lugar de conflito entre professor 
e aluno. Por um lado, alunos que a cada dia estão mais 
conectados no mundo virtual, e por outro lado os professores 
com uma formação disciplinadora, enfrentando o desafio de 
se atualizarem e se modernizarem. Portanto as incertezas 
educacionais do professor mediante a tecnologia são muitas, já 
que existem várias dúvidas sobre o assunto das tecnologias na 
sala de aula.

Figura 1: Frente Atual da escola E.M.E.F. Nossa senhora 
Auxiliadora, 2015

Inclusive existem muitas escolas que ainda não 
conseguiram se adaptar a essa nova revolução, ou seja, o 
docente encontra dificuldades de inserir essa pratica às suas 
aulas. Outro ponto a ser destacado é a capacitação do professor 
sobre o assunto das tecnologias, ele não consegue se adaptar 
aos avanços dos alunos sobre esse domínio de tema e apesar 
da tecnologia ser hoje expandida tem professores que ainda não 
fazem nenhum esforço para tal aprendizado, que atualmente é 
quase impossível ignorar. Isso se constatou também na nossa 
pesquisa a campo, pois foi mencionada a questão de que se 
existisse todos os recursos tecnológicos em sala de aula, será 
que o professor estaria capacitado para desenvolver suas aulas 
com a tecnologia? E uma das professoras respondeu:
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Nem todos os professores estariam preparados, pois 
muitos não sabem manusear um computador, um tablet, 
depende muito da pessoa em querer ir atrás também. 
Eles sabem manusear o tradicional, mas às vezes não 
estão abertos para o novo, pois se tem ainda hoje mui-
tas dúvidas à cerca desse tema. (Rodrigues, Elissandra, 
2015 - Entrevista)

Em outra pergunta foi verificado que as incertezas do 
professor estão a cerca do tema da capacitação, e a professora 
Elissandra constatou que é difícil acompanhar a mudança já que 
o professor tem várias funções dentro da sala de aula, portanto 
é difícil saber tudo sobre o mundo tecnológico. A maneira que 
os professores ministravam as aulas já não é mais atrativa, é 
preciso algo mais, é preciso inovar. Para que eles entendam 
e aceitem as novas tecnologias como aliadas, de modo que 
consigam ganhar a atenção de alunos.

AVANÇOS DA TECNOLOGIA NA ESCOLA
Os recursos tecnológicos são cruciais para uma aprendizagem 
e educação mais efetiva, pois proporcionam um aprendizado 
mais ágil, contribuindo na construção de cidadãos mais críticos, 
competentes, qualificados e mais atuantes, dentre outros.

Segundo Reis (2010), ao discutir o processo de ensino-
aprendizagem desenvolvido em sala de aula mediado pelas 
tecnologias, assegura que existe uma absorção rápida pelos 
alunos quanto ao uso delas, em especial, o computador e de seus 
recursos. Entretanto evidencia a necessidade e conscientização 
desses alunos quanto às funções dessas tecnologias, do papel 
e dos objetivos dentro da escola que pretendem alcançar ao 
serem utilizadas na educação.

As utilizações desses avanços tecnológicos perpassam 
pela criação de ambientes de aprendizagem como laboratórios 
de multiuso, sala de informática, de multimeios e de recursos 
pedagógicos que possibilitam o acesso, troca de informações, 
conhecimentos, entre outros.

A criação e a implantação de aplicativos pedagógicos 
em equipamentos eletrônicos como tablets, smartphones, 
notebooks, entre outros, são de suma importância, devido aos 
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resultados adquiridos com essa experiência, um exemplo foi o 
“matematicando” um aplicativo utilizado pela escola pesquisada, 
instalado em tablets para que os alunos resolvessem 
exercícios de operações matemáticas como adição, subtração, 
multiplicação e divisão. O aplicativo era subdividido em fases, 
que de acordo com o desempenho do aluno era aplicada 
uma nova fase, este método de utilização desses avanços 
tecnológicos desencadeou um maior interesse dos alunos à 
disciplina de matemática.

Além de aprenderem de forma mais “agradável” ainda 
havia também o estímulo ofertado através de premiações para 
quem obtivesse melhor resultado. Outro exemplo de avanço 
presente na escola é a preparação dos alunos para a prova 
Brasil, pois nos últimos anos os alunos obtiveram resultados 
significativos e com isso receberam premiações que contribuíram 
com os avanços tecnológicos na escola, como a construção do 
laboratório de informática.

A utilização de jogos, tabuadas coloridas, e/ou outros 
recursos que estimulem mais os alunos, evadindo-se um pouco 
do método tradicional de ensino, são muito válidos por levarem 
o aluno a ter um olhar diferente sobre o aprendizado, conteúdos, 
entre outros. Assim os recursos tecnológicos viabilizam a 
aprendizagem a partir da participação e da reflexão crítica, que 
contribuem para a construção de um ambiente problematizador, 
onde as dúvidas, inquietações, hipóteses e descobertas, 
expressas através da interação auxiliam no processo dialético 
de construção do conhecimento para uma prática libertadora.

OS DESAFIOS QUE ESSA TECNOLOGIA GERA NA 
DOCÊNCIA
Ao questionarmos as professoras sobre os principais desafios 
do uso de tecnologias no ensino, obtivemos como resposta que 
a escola possui poucos recursos e nem todos os professores 
são capacitados para a utilização da tecnologia na sala de 
aula. Nesse contexto podemos entender pontos importantes, 
como: considerar os desafios que gestores e educadores têm 
em superar as limitações que dificultam a união de tecnologia e 
educação, em seguida temos outros pontos relevantes como a 
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ausência de investimentos e a falta de infraestrutura na inserção 
dessas tecnologias nas escolas.

Nessa condição percebemos que existe certa 
ambiguidade, em relação ao uso da tecnologia em sala, pois 
enquanto um professor não saberia como utilizar tais recursos 
outros gostariam de tê-los como auxílio, segundo relatos da 
professora Elissandra Rodrigues ter um projetor seria de crucial 
importância em seu trabalho pois assim ela poderia utilizar 
vídeos, filmes, imagens dentre outros meios que tornassem a 
aula mais atrativa, assim como também gostaria que a escola 
tivesse uma máquina de xérox para que as provas pudessem 
ser impressas sem que o professor tirasse o custo das cópias 
do seu próprio bolso.

Em contrapartida é necessário um olhar reflexivo dos 
professores com intuito de utilizar essas inovações tecnológicas 
como recurso didático em benefício da educação, além de 
auxiliá-lo em trabalhos de pesquisa. Todo e qualquer professor 
deve adaptar-se a novos recursos e metodologias educacionais 
que envolvam tecnologias para que assim ampliem seu 
conhecimento de mundo e evoluam no processo contínuo de 
construção de pensamento crítico e inovador.

As tecnologias já fazem parte do cotidiano dos alunos, 
porém para fazer com que essas ferramentas de fato auxiliem o 
ensino e a produção de conhecimento em sala de aula ou fora 
do ambiente escolar é um grande desafio. Para a concretização 
eficaz é essencial uma formação e atualização dos docentes, e 
estes precisam estar aptos a incorporar essas práticas no dia a 
dia educacional, incorporando novas dinâmicas durante as aulas 
e superar tradicional incluindo o “novo” para o aprimoramento 
da educação.

Centrar a aprendizagem a aprendizagem apenas nos 
vários aspectos possibilitados peal tecnologia torna-se 
alienante, mas opostamente, deixar de utiliza-las como 
elemento mediador, pode resultar em outro tipo de alie-
nação, o do não acesso ao conhecimento, a informação 
e a comunicação, cada vez mais indispensáveis numa 
sociedade informatizada (Rodrigues, 2011, p. 50).
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Não podemos afirmar que o avanço tecnológico utilizado 
em sala de aula representa uma “solução mágica” para superar 
as práticas pedagógicas fundamentadas em paradigmas 
tradicionais na escola, pois elas são de fundamental importância 
como podemos evidenciar com a utilização do quadro, tabuadas 
e livros didáticos. Nesse contexto foi relatada pela professora 
Ana Nazaré Vieira Xavier que um desafio a ser superado pela 
escola é a falta de uma biblioteca para os alunos, como não 
há esse espaço físico, as leituras em grupo são realizadas em 
espaços nomeados como “Cantinho da leitura”

PROJETO “O USO DAS TECNOLOGIAS PARA A 
PESQUISA ESCOLAR”
Logo após a entrevista voltamos para escola com o intuito 
de explanar o projeto chamado “O uso das tecnologias 
para a pesquisa escolar” com a finalidade de mostrar para 
as professoras que são possíveis conciliar a tecnologia e a 
educação. E ao mesmo tempo contribuir sobre o assunto 
que será abordado com os alunos. Ao encontrarmos algumas 
problemáticas existentes na escola, elegemos como uma das 
mais significativas, o medo de utilizar a tecnologia na sala de 
aula por parte dos professores. Foi então que decidimos partir 
do ponto de utilizar a tecnologia na sala de aula com o intuito de 
auxiliar os alunos e professores, para que matérias, pesquisas, 
informes sejam mais dinamizados e gratificantes de se realizar.

Com o Tema “O uso das tecnologias para a pesquisa 
escolar” praticamos uma oficina com alunos para a produção 
de pesquisa, ou seja, como se fazer a pesquisa com o auxílio 
das tecnologias. Pois sabemos que os professores que nos 
concederam a entrevista sobre as suas dificuldades em sala, 
tinham uma aversão de inserir as mídias e as tecnologias em 
sala, por que tinham certo receio em que os alunos utilizassem 
de uma forma errada. Porém como assegura Gómez (2004):

Os dispositivos e tecnologias do nosso tempo devem ser 
usados para aproximar as pessoas e educar a solidarie-
dade humana. Dificilmente alguém entenderá que, na 
base dessa afirmação, está só o ensino ou só a apren-
dizagem como sinônimo de educação, pois no processo 
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educativo um não se entende sem o outro, essa afirma-
ção envolve educadores que, na procura de novos nexos 
simbólicos, se conectam para restaurar uma pratica edu-
cativa fragmentada. Por isso a ideia de aprender os su-
jeitos na rede de aprendizagem significa, tornar comum a 
todos sua própria história, sua cultura e seu desejo de sa-
ber dos outros, de si mesmo e do mundo. Gómez (2004, 
p54):

Portanto o educador vai realizar seu trabalho de forma 
democrática, participativa e interdisciplinar com o auxílio 
das tecnologias, para contribuir e otimizar o nível de troca e 
informações com os alunos.

Por isso a pesquisa com o auxílio das tecnologias foi eleita 
como um tema para disseminarmos o assunto da tecnologia na 
sala de aula. Sabemos que a pesquisa pode ser um grande 
instrumento na construção do conhecimento do aluno, por 
isso se faz necessário, sempre que possível, que o professor 
mande algum tema para pesquisa relacionado com o conteúdo, 
a fim de contribuir na construção da aprendizagem. Por 
meio da pesquisa o aluno tem possibilidade de descobrir um 
mundo diferente, coisas novas, curiosidades. Dessa forma, o 
professor tem a incumbência de gerenciar e orientar os seus 
alunos na busca de informações, sua função é disponibilizar 
referências bibliográficas, oferecendo melhores condições de 
desenvolvimento da pesquisa.

Assim faríamos com que os professores tivessem como um 
incentivo ter a pratica da tecnologia na sala de aula, e de forma 
eficaz, ou seja, o aluno não vai estar “fazendo por fazer” e sim 
utilizando a tecnologia com algum objetivo. Foi o que propomos 
e realizamos em nossa oficina “O uso das tecnologias para a 
pesquisa escolar”. Os alunos de forma consciente estavam 
utilizando a tecnologia para um objetivo (a pesquisa), então o 
professor pode utilizar a tecnologia ao seu favor de uma forma 
dinâmica e objetiva. Segundo Reis (2010) os alunos iniciais 
do ensino fundamental o processo de ensino aprendizagem 
desenvolvido em sala de aula mediado pela tecnologia, os alunos 
têm uma absorção mais rápida. Em especial o computador, 
tablet, celulares... Mas ele também aponta que é necessário 
conscientizar os mesmos sob o uso consciente delas. Ou seja é 
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necessário que o professor estabeleça os objetivos pedagógicos 
que se pretende alcançar.

Portanto com essa oficina mostramos que pode se quebrar 
os estigma que a tecnologia atrapalha, no qual, é o que se coloca 
nos tempos atuais nas instituições escolares. Desta forma 
utilizar os sistemas tecnológicos com apoio pedagógico, onde 
a motivação para o estudo aumenta, é de suma importância 
para os alunos e professores, no qual, a turma iria melhorar seu 
desempenho escolar e o professor também estará aprendendo, 
em uma espécie de troca de conhecimento. Assim o alunos 
poderão estudar e aprender mais rápido e o professor vai fazer 
seu trabalho de forma eficiente. Mostrando que consegue trazer 
o novo para a sala e consegue acompanhar o aluno na era 
tecnológica.

METODOLOGIA DO PROJETO
Iniciamos nosso projeto nos apresentando à turma e expondo 
o tema que seria abordado “O uso das tecnologias para a 
pesquisa escolar”. Em seguida fizemos uma breve discussão 
sobre o mesmo, falando sobre a importância da pesquisa para a 
educação e de que forma ela pode ser feita, utilizando o livro e a 
internet como recursos. Com isso buscamos ensinar aos alunos 
como fazer referências em pesquisas, ou seja, como informar as 
fontes utilizadas na pesquisa, seja ela feita em livro ou internet.

Depois de expor o projeto realizamos a parte prática, 
através de uma oficina, onde os alunos tiveram que fazer 
uma pesquisa que falasse sobre o seguinte tema: “O meio 
ambiente”, onde disponibilizamos os materiais necessários para 
a construção dos trabalhos.

O trabalho foi feito da seguinte forma, dividimos a turma em 
quatro grupos, onde cada grupo deveria construir um cartaz que 
falasse sobre o tema proposto, eles poderiam abordar qualquer 
assunto que estivesse relacionado ao meio ambiente: poluição, 
reciclagem, preservação do planeta, queimadas, desmatamento, 
entre outros. Para contribuir como auxilio levamos para os 
alunos livros e tablets com internet, cedidos por nós já que a 
escola não dispõe desse recurso, para que os alunos pudessem 
fazer a pesquisa. Cada grupo foi orientado por uma de nós 
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acadêmicos, alem disso levamos brindes como incentivo, e os 
resultados foram mais que satisfatórios, pois todos os grupos 
fizeram cartazes bem elaborados, demonstrando interesse no 
trabalho, domínio do tema competitividade e noção de trabalho 
em equipe, ao final da oficina todos os grupos apresentaram 
seus cartazes e foram premiados com os brindes. Os materiais 
utilizados foram: Canetinhas, cartolina, cola, figuras, internet, 
livros, tablets, tesouras, e celular.

Figura 2: Explanação do projeto

Figura 3: Explanação do projeto
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Figura 4: Execução do projeto

Figura 5: Execução do projeto

Figura 6: Resultados do projeto
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Figura 7: Resultados do projeto

CONCLUSÃO
O surgimento da tecnologia fez com que houvesse grandes 
mudanças no âmbito social e educacional, mudanças essas 
que podem ser positivas como negativas, como a praticidade, 
várias formas de buscar conhecimento, qualificação, exclusão 
socioeconômica, dependência das tecnologias e alienação. As 
mudanças no papel do educador precisam ocorrer de forma 
proporcional ao avanço das tecnologias, porém existem docentes 
que mesmo diante de um mundo coberto de inovações, ainda 
assim não sabem lidar com essas tecnologias em sala de aula.

Portanto, como vimos ao longo do trabalho, é necessário 
que os professores saibam e queiram utilizar a tecnologia como 
mais um recurso pedagógico. Porém, é necessário ter cautela 
para fazer a utilização dela, na escola por exemplo, não se deve 
usar de qualquer jeito, ou somente por usar, seu uso deve ter 
um propósito educacional garantindo a aprendizagem mais 
eficaz do aluno.

Ao depararmo-nos com o ambiente da escola, percebemos 
que apesar da falta de recursos há um grande interesse e 
empenho dos professores e gestores em garantir uma educação 
de qualidade aos seus alunos, fazendo com que esses alunos se 
tornem cidadãos críticos, reflexivos e inseridos nesse ambiente 
de evolução tecnológica em todos os contextos.



176

Anais do XXI Encontro Paraense d@s Estudantes de Pedagogia

Essa ferramenta possui grande importância para 
professores e alunos, e existem várias formas de ser utilizada 
como recurso educacional, auxílio à pesquisa, instrumento de 
comunicação, realização de projetos e transmitir conteúdo. Seu 
uso abre muitas portas, fazendo que o conhecimento se torne 
mais abrangente.

Já os resultados obtidos com o projeto “o uso das 
tecnologias para a pesquisa escolar” que tinha como foco 
apresentar à turma o uso consciente da tecnologia na pesquisa 
escolar e mostras para os professores como podemos inseriri 
a tecnologia para o nosso auxilio, apresentaram resultados 
positivos foi possível perceber o empenho e o interesse 
dos alunos. Ao apresentarmos o projeto logo percebemos a 
familiaridade com relação ao uso da Internet nas pesquisas 
escolares, indagamos a turma e logo eles se mostraram 
abertos a entrar no assunto. Um dos momentos que nos leva 
a avaliar que o projeto deu certo foi no momento em que os 
alunos mostraram na prática o conhecimento adquirido com as 
informações que foram expostas na Oficina.

Portanto, como vimos ao longo do trabalho, é necessário 
que os professores saibam e queiram utilizar a tecnologia como 
mais um recurso pedagógico. Porém, é necessário ter cautela 
para fazer a utilização dela, na escola, por exemplo, não se 
deve usar de qualquer jeito, ou somente por usar, seu uso deve 
ter um propósito educacional garantindo a aprendizagem mais 
eficaz do aluno.

Conseguimos ao explanar esse trabalho na Universidade 
obtendo nota máxima na disciplina Tecnologia Educacional, 
ministrada pelo professor Anacleto Santos. E com a nosso 
trabalho exposto na escola podemos constatar que os 
professores ficaram entusiasmados a refletir sobre a tecnologia 
nas salas de aula, as crianças que participaram do projeto 
ficaram alegres de poder mostrar que conseguem utilizar a 
tecnologia ao seu favor.

A tecnologia possui grande importância para professores 
e alunos, e existem várias formas de ser utilizada como 
recurso educacional para o auxílio à pesquisa, instrumento de 
comunicação, realização de projetos e transmitir conteúdo. Seu 
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uso abre muitas portas, fazendo que o conhecimento se torne 
mais abrangente e significativo.
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Resumo: O presente artigo traz como título “A magia da literatura 
no ensino fundamental: o áudio como recurso tecnológico no ensino 
aprendizagem”. O objetivo principal desta investigação foi de compreender 
como os alunos do Ensino Fundamental podem despertar o interesse e o 
gosto pela leitura, ampliando assim o universo linguístico, a imaginação 
e a criatividade, por meio da literatura. A metodologia utilizada nesta 
pesquisa ancorou-se no estudo bibliográfico e na pesquisa de campo, 
mediada pela análise dados. No referencial teórico utilizou-se alguns 
autores renomados no assunto como: CADEMARTORI (2010); KENSKY 
(2012). MORAN (2013). Os resultados da pesquisa demonstraram que 
ao ouvir histórias, as crianças passaram a ter um interesse maior pela 
leitura, tiveram curiosidades, ideias e sentiram emoções no decorrer da 
narração, puderam ainda enxergar o imaginário, além de desenvolverem 
a oralidade e a escrita. Nesse sentido, concluímos que é primordial 
propiciar ao aluno entusiasmo para que o processo do aprender aconteça 
em todos os sentidos e de forma prazerosa.
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1. INTRODUÇÃO
Este trabalho teve como objetivo principal investigar e analisar 
como vem sendo trabalhada a literatura infantil no 3º ano do 
Ensino Fundamental na E.M.E.F. Profª Maria Nadir Filgueira 
Valente. E saber através da metodologia aplicada pela 
professora, como ela desenvolve seus métodos, de modo que 
venha dinamizar o ensino-aprendizagem, de uma forma que 
desperte o interesse dos alunos pela literatura; e de que maneira 
esse processo tem incentivado a formação de leitores.

Após essa investigação, tendo em vista a dificuldade 
encontrada pela professora para desenvolver uma metodologia 
que tenha resultados significativos para os seus alunos, 
buscamos desenvolver um projeto de intervenção, partindo 
do questionamento: Como o áudio pode contribuir para uma 
aprendizagem mais participativa e integrada?

Depois de desenvolvido, aplicamos o projeto, com o 
intuito de adquirir resultados que comprovasse, se o áudio pode 
ampliar o universo linguístico, a imaginação e a criatividade, por 
meio da literatura, e ainda, provocar a curiosidade, o gosto e o 
hábito pela leitura, buscando no mundo da fantasia possíveis 
soluções para os problemas de seu mundo real e assim, ampliar 
o seu senso crítico, promovendo a oportunidade de aprender 
brincando, além de desenvolver a linguagem oral e a capacidade 
de ouvir, levando-os a terem um domínio na comunicação em 
público, perante aos colegas de sala de aula.

Para tanto, utilizamos como metodologia um levantamento 
bibliográfico, fundamentada pela pesquisa de campo, através de 
um estudo qualitativo que, segundo Lüdke e André (1986, p.18), 
“é o que se desenvolve numa situação natural, é rico em dados 
descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade 
de forma complexa e contextualizada”. Com isso percebemos 
que a pesquisa possibilitou reflexões críticas sobre a realidade 
e coletar dados descritivos, através do contato direto com o 
ambiente e a situação investigada.

2. A RELEVÂNCIA DE SE TRABALHAR COM AS TICs NA 
SALA DE AULA
Considerando a importância de contar histórias para a criança 
através de áudios e os benefícios que essa metodologia pode 
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trazer no processo educativo, acreditamos que as TIC’s são 
potencializadoras do processo de ensino-aprendizagem além de 
possibilitar um maior desenvolvimento no processo educacional 
nas escolas. “A presença de uma determinada tecnologia pode 
induzir profundas mudanças na maneira de organizar o ensino”. 
(Kenski, 2007, p. 44). Elevando o horizonte do professor que 
não o limita a um ensino tradicional ou uma mera utilização das 
tecnologias, mas sim uma contribuição na melhoria eficaz da 
atuação do professor no processo de ensino-aprendizagem. O 
educador deve ter um processo de adaptação perante as novas 
TIC’s, não apenas para o seu manuseio, mas principalmente 
para a sua utilização pedagógica, sendo assim, os leva a 
provocar impactos positivos no ensino.

Silva e Mercado (2014), vem colocar que essas 
tecnologias ajuda na elaboração de uma aula de qualidade. Isto 
é, as TIC’s estão presente no nosso dia-dia para dar e servi de 
suporte ou até mesmo ajudar o professor nesse processo de 
ensino aprendizagem que tem muito a melhorar, tanto nas suas 
metodologias como nas suas práticas dentro da sala de aula.

[...] estudos têm apontado que a exploração das TIC 
favorecem experiências de autoria e contribuem para a 
promoção de aprendizagens significativas deixando de 
ser percebidas como adereços da sala de aula e pas-
sando a ser encaradas como necessidades pedagógicas 
na sociedade contemporânea (SILVA; MERCADO, 2014, 
p.1).

Partindo do pressuposto, entendemos a larga escala que 
as TIC’s nos proporcionam para o desenvolvimento favorável 
do aluno, consistindo em ir além do que está escrito, para 
uma nova experiência na atuação em sala de aula, utilizando 
as tecnologias, o que leva o ensino a um grande avanço 
nesse processo onde o prazer pedagógico passa a ser uma 
necessidade da sociedade atual.

Considerando que o professor deve sempre está desposto 
a auxiliar seu aluno a desenvolverem seu senso crítico, aguçar 
sua imaginação e ampliarem sua criatividade. Kenski, (2012) 
afirma:
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Em um mundo que muda rapidamente, o professor deve 
auxiliar seus alunos a analisar criticamente as situações 
complexas e inesperadas informadas pelas mídias; a 
desenvolver suas criatividades; a utilizar outros tipos de 
“racionalidades”: a imaginação criadoura, a sensibilidade 
táctil, visual e auditiva, entre outras (KENSKI, 2010, p. 
89).

Embora, as TIC’s estejam bastante frequente no mundo 
atual, é preciso que o professor tenha uma criatividade para 
transformar as informações em conhecimento, por meio de um 
senso crítico que ele necessita fazer sobre o que está sendo 
utilizando em sala de aula, com isso, acreditamos que as aulas 
passarão a tornassem mais prazerosas. Como afirma a autora 
acima, que é importante a utilização das novas tecnologia de 
informação e comunicação dentro da sala de aula, mas com 
finalidade educativa.

3. UTILIZANDO O ÁUDIO NO ENSINO DA LITERATURA 
EM SALA DE AULA
A sociedade tem passado por inúmeras transformações com 
os avanços tecnológicos, e a escola também é influenciada por 
essas mudanças. Nesse contexto, é preciso pensar práticas 
educativas que se adequem a essa realidade. Segundo 
Almeida (2014), “Criar espaços pedagógicos adequados a essa 
nova realidade exige a opção por formas mais dinâmicas e 
envolventes de ensinar e aprender”.

Diante dos impactos que as tecnologias causam no 
processo educativo, Pais (2010) destaca que:

Nesta direção se encontra a dinâmica de virtualização 
das práticas educativas, sinalizando para o desafio do 
desenvolvimento de propostas metodológicas, envolven-
do conteúdos e objetivos mais contextualizados e articu-
lados entre si através das multimídias (PAIS, 2010, p. 21).

O áudio pode ser utilizado como um recurso tecnológico 
eficaz para auxiliar no processo educativo, possibilitando um 
maior envolvimento dos alunos com o conteúdo apresentado, por 
exemplo, por meio de uma gravação. Para isso, o professor deve 
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propor atividades que estimulem a participação e interesse da 
turma. Para tanto, Pais (2010, p. 27) ressalta que “A criatividade 
e as outras habilidades envolvidas formam uma via de acesso 
para uma aprendizagem significativa, compatível com a era da 
informática”, vindo confirmar o que viemos discutindo sobre a 
importância do professore ser autêntico em suas criatividades 
no seu método de ensinar, para que haja uma facilidade no 
aprender e que seja muito mais dinamizado esse processo.

Já para Lemos (2009):

[...] Essa tecnologia, sua potencialidade de articulação 
em rede já está incorporada ao mundo do trabalho, e a 
escola não pode mais ficar fora desse contexto. Essa re-
lação com o aluno precisa ser retomada de uma forma 
dinâmica, desafiadora, que explore os sentidos utilizando 
as mídias digitais na sala de aula (LEMOS, 2009, p. 45).

Dessa maneira, é preciso pensar como promover uma 
aprendizagem que venha contribuir para o desenvolvimento da 
capacidade do aluno, a fim de promover desafios e descobertas 
que despertem sua atenção. Sendo assim, quanto mais 
interativa for a relação ensino-aprendizagem, maiores serão 
as possibilidades de enriquecer o processo de construção do 
saber.

A literatura infantil, não pode ser utilizada apenas como um 
“pretexto” para o ensino da leitura, mas sim criar alternativas, 
que venham a ser como um incentivo para a formação do hábito 
de ler. Para que a obra literária seja utilizada como um objeto 
mediador de conhecimento, ela necessita estabelecer relações 
entre teoria e prática, possibilitando ao professor atingir 
determinadas finalidades educativas.

A tecnologia mostra sua contribuição e seus benefícios 
para o processo de ensino-aprendizagem. Essa metodologia 
visa formar alunos mais ativos, de modo que o educador e a 
tecnologia se tornem mediadores desse processo devido estar 
unificados para que a aprendizagem venha ser eficaz. Segundo 
Moran (2013):

As tecnologias digitais móveis desafiam as istituições a 
sair do ensino tradicional, em que o professor é o centro, 
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para uma aprendizagem mais participativa e integrada, 
como as presenciais e outros com atividades a distâncias 
mantendo vinculos pessoais e afetivos estando juntos vir-
tualmente (MORAN, 2013, p.30).

Para ele, as atividades tecnológicas usadas dentro da sala 
de aula vai além do ensino do professor é uma ferramenta à 
mais de aprendizado para o aluno, gerando assim uma maior 
participação na aula, e essa aprendizagem ultrapassa as 
paredes das instituições os alunos podem estudar em casa para 
um maior aproveitamento nos estudos, podendo interagir com 
o professor.

Saber ouvir é outro aspecto de grande importância na 
aprendizagem, pois acompanhar a sequência lógica dos fatos da 
narrativa, procurando compreender o enredo, é uma atividade 
que atrai, dá alegria e atende também à necessidade infantil 
de fantasia e encantamento, além de enriquecer o vocabulário 
de maneira agradável pelo contato com a modalidade culta da 
língua, sendo que o primeiro contato que a criança tem com a 
leitura é através da audição, quando alguém está lendo para 
ela.

Quando a história é contada para a criança, ela fica atenta 
aos detalhes, desenvolve os sentimentos, desperta as vontades 
de se apropriar da leitura. Através da oralidade é possível 
desmembrar-se com a riqueza da comunicação, e transformar 
um simples relato em algo que aguce a imaginação daquele que 
ouve, pode ser através de recursos mais elaborados ou através 
de uma simples narrativa.

Além da utilização do áudio em outras áreas, pode ser 
trabalhado também no ambiente escolar, como por exemplo, 
narrar a história que se deseja trabalhar com os alunos, e grava-
la em um desses recursos tecnológicos, como: Aparelho celular, 
computador, gravador de som, entre outros. Após isso, vai da 
criatividade do professor explorar essa tecnologia, considerando 
que ela pode contribuir diretamente no desenvolvimento auditivo 
da criança, além de despertar a imaginação, criatividade dos 
alunos. Fatores esses, que são importantíssimos na fase inicial 
da criança.
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É importante contar histórias mesmo para as crianças 
que já sabem ler, pois quando as crianças maiores ouvem as 
histórias, aprimoram a sua capacidade de imaginação, já que 
ouvi-las pode estimular o pensar, o desenhar, o escrever, o criar, 
o recriar. Ouvir e ler histórias é entrar em um mundo encantador, 
cheio de mistérios e surpresas, mas sempre muito interessante, 
curioso, que diverte e ensina. É na relação lúdica e prazerosa da 
criança com a obra literária que temos uma das possibilidades 
de formarmos o leitor.

A história literária narrada permite a criança, sonhar, 
viajar com a imaginação, fazendo-o interagir com o mundo 
de forma mais atraente, desenvolvendo atividades cognitivas, 
dinamizando o processo de leitura e escrita, além de ser uma 
atividade interativa que potencializa a linguagem infantil. Ao ouvir 
histórias, a criança também será estimulada a ter curiosidade e 
ideias, poderá sentir emoções importantes, como a alegria, a 
tristeza, a raiva, a irritação, a tranquilidade e tantas outras que 
fazem parte do universo infantil, além de ter oportunidade de 
ampliar, transformar e enriquecer sua própria existência, tendo 
uma maior compreensão de si e do outro, ampliando o horizonte 
da cultura.

 O ambiente pedagógico é um lugar de fascinação e 
criatividade onde a invenção dá asas à imaginação. É primordial 
propiciar entusiasmo para que o processo de aprender aconteça 
em todos os sentidos e de forma prazerosa.

4. METODOLOGIA
Considerando a importância de inovar o ensino da literatura 
em sala de aula, desenvolvemos uma proposta metodológica 
em nossa pesquisa de campo, partindo de levantamentos 
bibliográficos, com o objetivo de observar e analisar como vem 
sendo trabalhada a literatura infantil na prática e na metodologia 
da professora do ensino fundamental.

A fim de verificar em que medida ela consegue despertar 
o interesse dos alunos pela literatura, também de que forma 
tem incentivado a formação de leitores, a criatividade e o 
desempenho de se comunicar em público. Sendo que o nosso 
campo de pesquisa foi a E.M.E.F. Maria Nadir Figueira Valente, 
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situada no bairro da matinha no município de Cametá-Pará, que 
abrange alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, sendo 
que o nosso público de pesquisa foram alunos do 3º ano. O 
projeto foi desenvolvido no período de 03 a 28 de agosto de 
2015, onde utilizamos como recurso tecnológico o áudio, em 
que gravamos duas histórias literárias: A gata pintada e Os três 
porquinhos

Para que viéssemos a obter nossos objetivos utilizamos 
como recursos didáticos: caixa de som, computador, microfone, 
fundos musicais para a produção da história narrada, papel A4, 
lápis, borracha, lápis de cor, e impressora, xerox das histórias.

Desenvolvemos nossa atividade com as obras literárias 
em 4 períodos. No 1º momento foi repassado aos alunos, na 
sexta-feira de toda semana, o conto infantil para que esses 
pudessem levá-lo para casa e lerem com o auxílio de seus pais. 
No 2º momento, na segunda-feira propondo que as crianças 
sentassem em círculo para ouvir melhor a história narrada, a 
qual foi colocada através do áudio, promovemos momento de 
silencio e atenção ao apreciarem a literatura em forma de áudio. 
Posterior a isso, dividimos a turma em pequenos grupos, onde, 
os alunos eram instigados a reproduzir a história através de 
dramatização, o que se concretizou como o 3º momento. No 4º 
e último momento, todos os alunos deveriam escrever a história 
que foi lida e ouvida, através de sua própria percepção.

5. SOCIALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA
A observação foi de grande importância no desenvolvimento 
deste trabalho, através dela, foi possível ter uma visão mais 
ampla sobre a real situação da escola e assim, aplicar o projeto 
tendo em vista alcançar os objetivos que foram elaborados.

Por meio de observação em sala de aula, foi possível 
analisar o desempenho e desenvolvimento de 30 alunos no 
que diz respeito a cerca do referente assunto, onde podemos 
identificar como a literatura infantil vem sendo trabalhada e 
desenvolvida, na formação de leitores no 3º ano dentro dessa 
escola.

Durante duas semanas de observação, analisamos que 
as práticas metodológicas utilizadas pela professora com as 
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crianças, não estimulava os alunos ao envolvimento com o 
conhecimento trabalhado, o que levava a uma grande dispersão 
da turma quando se trabalhava a literatura com os mesmos, já 
que não eram viabilizadas situações aonde a educação viesse 
a ser prazerosa, buscando apenas utilizar essa literatura para 
trabalhar a gramática.

Percebemos ainda que a metodologia não adotava uma 
prática motivadora, ou seja, não incentivava os alunos ao 
hábito da leitura. Em uma entrevista com a professora onde 
perguntamos como ela trabalhava a literatura com a turma, ela 
afirmou: “Costumo trabalhar a literatura lendo juntamente com 
eles os textos, mas poucos fazem a leitura comigo, a maioria 
quer ficar conversando, andando na sala de aula”. E logo em 
seguida, ela salientou: “Não trabalho muito a literatura com 
eles, porque é muito difícil eles prestarem atenção na leitura, 
quando estou lendo para eles, ficam muito dispersos”. Em uma 
de nossas conversas, ela nos orientou que “Tem que ser rígido 
com eles, se não eles não prestam atenção”.

Na fala da professora é possível observar que os alunos 
não se encontram motivados a participar da aula por conta da 
sua metodologia que não vem sendo atrativa. Pelo contrário, é 
voltada para uma atitude mecânica e tradicional, sem considerar 
os conhecimentos prévios que os alunos já possuem e a 
necessidade que as crianças têm de aprender de maneira criativa.

Na sala de aula com a turma, a professora utilizava muitos 
textos, mas para o ensino da gramática, fazendo com que o 
interesse pela leitura ficasse ausente. Sobre isso comenta 
Cademartori (2010):

Como a escola só trabalha com a sistematização, preo-
cupa-se com um desenvolvimento verbal a ser apreciado 
através da escrita do aluno. Nem sempre leva em conta 
os fatores que determinam ou estimulam a expressivida-
de verbal que a instituição escolar gostaria que os alunos 
tivessem (CADEMARTORI, 2010, p. 57)

Conhecendo um pouco mais as metodologias utilizadas 
pela professora, observamos a dispersão dos alunos nos 
momentos de leitura, e as atitudes que a educadora tomava 
a respeito disso, por exemplo, em um determinado momento 
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no decorrer da aula, um aluno levantou e imediatamente a 
professora disse: “Senta na sua cadeira, na hora da aula não 
pode se levantar!”.

Após as duas semanas de observação, foi possível 
identificar que o contexto atual de trabalho com aquela turma 
não apresentava condições favoráveis ao aprendizado, uma vez 
que não eram criadas condições para explorar o conhecimento 
dos alunos e os interesses da turma.

A partir disso constatamos que durante uma aula utilizando 
a leitura, apenas 22% da turma prestava atenção, enquanto 78% 
ficavam dispersos, conversando, levantando, e dessa maneira, 
o desenvolvimento de toda a turma ficava prejudicado.

Partindo desse pressuposto e considerando a importância 
da leitura, não apenas como um ato mecânico, mas como um 
instrumento que permite ao leitor viajar com a imaginação, 
fazendo-o interagir com o mundo de forma mais atraente, 
utilizamos uma proposta de ensino capaz de aguçar a curiosidade 
dos alunos, e motivá-los a se tornarem bons leitores.

Utilizando um texto da literatura infantil, para que os 
alunos, junto com a família pudessem interagir sobre a história, 
percebemos que apenas 65% da turma leu o texto.

Na apresentação em sala de aula através do áudio, todos 
mostraram interesse em participar desta metodologia, sendo 
que 93% ficaram atentos para ouvir a história narrada. Ao mudar 
os ritmos e acontecimentos da narração, eles mudavam suas 
expressões faciais, ficavam nervosos, riam, ficavam surpresos, 
e apenas 7% da turma ficaram desatentos e dispersos. Como 
mostra o gráfico a seguir:
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Com o gráfico apresentado, podemos observar que com 
a aplicação do projeto, tivemos um avanço de 71% da atenção 
dos alunos para com a literatura, o que nos leva a acreditar na 
grande importância de utilizar esse recurso tecnológico a fim de 
facilitar a aprendizagem da criança e o seu interesse pelo conto.

Após ouvirem com atenção, a turma foi dividida em grupos 
para produzirem juntos uma dramatização sobre a história que 
foi apresentada. Nesse momento, observamos que no início 
eles ficaram curiosos, mas ao conhecerem a atividade, ficaram 
retraídos e com medo da exposição, para ajudá-los, mostramos 
um exemplo de dramatização e incentivamos que todos 
participassem da atividade. Dessa maneira, os alunos ficaram 
empolgados e ansiosos, tendo um melhor desenvolvimento na 
atividade. Na última etapa, os alunos mostraram sua imaginação 
e criatividade, reinventando a história segundo a percepção 
deles.

Vale ressaltar que em todas as etapas a professora estava 
presente, contribuindo e incentivando seus alunos a participarem 
das atividades.

CONCLUSÃO
Através desse trabalho foi possível compreender a importância 
da utilização do áudio como uma metodologia a ser aplicada 
no Ensino Fundamental como instrumento tecnológico, a fim de 
facilitar o desenvolvimento oral e criativo da criança, além de 
contribuir para aguçar sua imaginação e contribuir para a sua 
formação.

Este foi um momento em que foi possível trabalhar com 
diversas atividades, fazendo disso um tempo prazeroso e 
oportuno aos alunos, que aprenderam sem que se sentissem 
obrigados ou forçados a estudarem determinado assunto, pois 
esse é um sentimento que geralmente surge quando é imposta 
uma atividade ou tarefa na sala de aula.

Como resultado de trabalhar a literatura utilizando áudio 
pudemos refletir que a literatura deve ser incentivada através 
de atividades livres e prazerosas fazendo com que os alunos 
desenvolvam o interesse e a apreciação pelo universo literário. 
Todo trabalho realizado com a leitura literária tem que se dar de 
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uma forma dinâmica, afim de que a leitura se torne uma fonte de 
prazer e conhecimento, que desperta o senso crítico reflexivo, 
criativo e imaginativo.

Percebeu-se que o áudio, quando utilizado no processo 
educativo, proporciona ao aluno a oportunidade de ser um sujeito 
ativo ao construir seu conhecimento. Desse modo, é necessário 
que o professor utilize novas possibilidades de ensino, pelas 
quais os alunos fiquem à vontade e possam desenvolver sua 
aprendizagem, interagindo com o professor, com os colegas e 
os instrumentos tecnológicos.

Considerando o contexto em que vivemos, de constantes 
mudanças e avanços tecnológicos, é necessário que a prática 
do professor esteja sempre sendo atualizada, aproveitando as 
oportunidades que as tecnologias dispõem, para melhorar o 
processo de ensino e aprendizagem.

Contar história é um precioso recurso metodológico e 
por meio dela pode-se levar ao aluno diferentes aprendizados 
para que tenham uma formação rica, tal qual desejada por 
profissionais preocupados com a educação escolar. Uma 
aprendizagem rica desde a infância permite ao indivíduo atuar 
na sociedade como sujeito participante, e assim contribuir para 
a formação da mesma.
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo discutir, gênero e 
sexualidade no ambiente escolar, bem como o papel da escola e do 
professor acerca do tema sexualidade. A pesquisa foi desenvolvida 
através de leituras bibliográficas, a partir de uma atividade proposta na 
disciplina de Antropologia Educacional, na qual foi feita uma apresentação 
do referido tema em sala de aula. Entendemos que o tema em questão é 
muito complexo, uma vez que a desigualdade de gênero é uma construção 
histórica e a sexualidade ainda é um tema considerado por muitos um 
tabu, um tema difícil de ser abordado principalmente na escola. Diante da 
discussão do referido tema conclui-se que ainda é necessário um melhor 
esclarecimento para a sociedade, devido a muitos preconceitos ainda 
existentes sobre o papel do homem e da mulher na sociedade e sobre 
sexualidade, precisa de uma melhor abordagem sobre o tema por parte da 
escola e de professores, pois muitos adolescentes não têm (ou pouco têm) 
essa orientação em casa, mas há a necessidade de ser complementada, 
assim o papel da escola e do professor é de fundamental importância 
para esclarecer esses assuntos, entre outros, para o desenvolvimento 
ético, cultural e social de crianças e adolescentes, para que tornem-se 
adultos mais conscientes.
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INTRODUÇÃO
A respeito de gênero podemos compreender que ao contrario do 
que se pensa não é o sexo em si que determina a masculinidade 
ou a feminilidade de uma pessoa, ser masculino ou feminino 
é fruto de uma construção social e cultural que homens e 
mulheres recebem no decorrer de suas vidas e do papel que 
irão desempenhar na sociedade em que estiverem incluídos e 
no contexto histórico que pertencem. (ARAÚJO, 2005)

De acordo com o Dicionário do Aurélio Online podemos 
definir gênero como o “13. Conjunto de propriedades atribuídas 
social e culturalmente em relação ao sexo dos indivíduos”. É 
imposto a indivíduos do gênero masculino comportamentos 
diferentes dos indivíduos do gênero feminino, comportamentos 
estes construídos ao longo do tempo culturalmente pela 
sociedade, onde aos homens são determinados certos padrões 
e às mulheres outros, assim, o sexo define o que homem pode 
ou não fazer bem como como a mulher. Ou seja, o ser humano 
nasce macho ou fêmea e ao longo dos anos é construída sua 
identidade masculina ou feminina, porém não há um consenso 
quanto a questão de gênero, são várias as definições defendidas 
ao longo dos anos. Para os autores Neves; Alencar; Fonseca,

Didaticamente, pode-se considerar que gênero é o con-
ceito que se refere a um sistema de papéis e relações 
entre homens e mulheres, determinado pelo contexto so-
cial, cultural, político e econômico. Com efeito, enquanto 
o sexo biológico de uma pessoa é determinado pala na-
tureza biológica, o gênero é construído: difere de uma so-
ciedade para outra e pode ser alterado de acordo com a 
época. Em suma, falar em sexo implica referir os aspec-
tos físicos e biológicos de macho e fêmea, diferenças que 
estão presentes nos nossos corpos e que não mudam ra-
dicalmente, mas apenas se desenvolvem de acordo co-
mas etapas do crescimento humano (NEVES;ALENCAR; 
FONSECA, 2005 p.21,12).

No contexto escolar a questão de gênero é entendida 
enfocando os papéis representados socialmente por homens 
e mulheres, considerando os aspectos biológicos e corporais, 
porém não é pensado do mesmo modo em todas as épocas. 
Para autores como Grossi (2005 apud Lima 2009),
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Gênero é uma construção cultural, processado na educa-
ção formal e informal de homens e mulheres, contraria-
mente do senso comum, a qual compreende que biologi-
camente o sexo, por si só, determina os comportamentos 
masculinos e femininos. (LIMA, 2009.p.1):

Podemos afirmar então que gênero é compreendido no 
transcorrer da história como a maneira que mulheres e homens 
assumem diferentes papeis na sociedade. Abordar gênero 
e sexualidade não é tarefa fácil visto as tensões que cercam 
essa temática, mas sem dúvida é um assunto que precisa ser 
discutido e pesquisado.

Segundo o dicionário podemos definir sexualidade 
como “1. Qualidade do que é sexual; 2. Modo de ser próprio 
do que tem sexo”. A sexualidade está ligada a sexo, porém 
não pode ser limitada apenas à relação corpórea, ao instinto 
sexual. Sexualidade pode ser entendida como uma mistura de 
sentimentos que envolvem o corpo, pensamento, sentimentos e 
sensações que envolvem vontades quanto a pessoas e objetos, 
segundo Almeida (2010):

Podemos definir sexualidade como um conjunto colorido 
que contém contato, relação corpórea, psíquica, senti-
mental, desejo voltado a pessoas e objetos; sonhos e de-
lírios; prazer, gozo e dor; perda, sofrimento e frustração; 
crescimento e futuro; consciência, plenitude do presente 
e memória do passado; processos estes que vão sendo 
elaborados e dando espaço para novas conquistas. (AL-
MEIDA, 2010, p. 3).

Sexualidade é uma temática ampla e não pode ser limitada 
a sexo, deste modo trabalhar essas questões em sala de aula 
pode ser algo muito complexo, porém não podemos deixa-la 
de lado, pois essa temática precisa ser trabalhada pela escola, 
pelos professores, bem como a questão de gênero que causa 
tantas dúvidas em nossos dias atuais.

O PAPEL DA FAMÍLIA
A questão da Sexualidade, por se tratar de um tema ainda envolto 
de muitos tabus, preconceitos, ainda é difícil ser abordado nos 
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diálogos familiares, mesmo que a educação sexual possa ser 
iniciada desde a infância, em muitas famílias tal processo não 
ocorre, dificultando o entendimento deste processo, pois a 
sexualidade tem seu início na infância (SAVEGNAGO; ARPINI, 
2015).

A dificuldade que muitos pais têm em conversar sobre 
sexualidade com os filhos, os impede de ocupar este papel de 
grande importância na vida da criança, onde muitos desses 
pais deixam a escola ocupar tal lugar na orientação sexual de 
crianças e adolescentes (SAVEGNAGO; ARPINI,2015).

A família e escola têm o papel de responsáveis na educação 
da criança, devendo possibilitar principalmente ao jovem uma 
sexualidade livre e responsável, como algo que é natural da 
vida humana, possibilitando ao mesmo uma sexualidade livre 
de preconceitos e tabus que existem na sociedade, cabendo a 
família e a escola o papel de ajudá-los a enfrentar de forma sadia 
preconceitos que ainda existem, fazendo-os superar certos 
padrões de sexualidade impostos muitas vezes pela sociedade 
(GARCIA, 2005 apud GONÇALVES; FALEIRO; & MALAFAIA, 
2013), preconceitos estes que também existem na questão de 
gênero, apesar de muitas modificações que vem ocorrendo ao 
longo dos tempos.

Apesar de muitas mudanças terem acontecido na 
sociedade, no que diz respeito à questão de gênero, a diferença 
entre homens e mulheres ainda é notado principalmente no 
interior das escolas, uma vez que certos preconceitos em 
relação a gênero ainda é implantado na família e o aluno já 
traz para a escola alguns conceitos sobre este tema do cenário 
familiar, ou seja, lhes é ensinado o papel do menino e da 
menina na sociedade, em muitos casos estes ensinamentos 
são impregnados de preconceitos (PUPO, 2007).

O papel da escola na orientação sexual de alunos, é cada 
vez mais importante, uma vez que muitas famílias não tem 
condições de exercer tal papel de forma satisfatória, apesar 
disso, a família não pode transferir essa responsabilidade só 
para a escola, deve haver um trabalho em conjunto, escola e 
família, no entanto a maior responsabilidade ainda é da família 
(CONCEIÇÃO, 1998 apud NEVES; ALENCAR; FONSECA, 2005).
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GÊNERO, SEXUALIDADE E A ESCOLA
Infelizmente a distinção entre homem e mulher é algo que foi 
construído há muito tempo na história da humanidade, a ideia 
da divisão entre gênero acontece de modo natural, e a escola 
entra nesse cenário com a importância de analisar e intervir em 
tal situação, uma vez que a escola é um lugar de construção da 
identidade da criança, que precisa ser educada para respeitar a 
diferença, os direitos de cada pessoa (REIS, 2016).

Gênero e sexualidade são assuntos que precisam ser 
trabalhos no ambiente escolar, mesmo sabendo que são de 
difícil abordagem. Sendo as concepções construções sociais é 
de suma importância sua abordagem no ambiente escolar na 
contemporaneidade, daí a necessidade de uma formação neste 
sentido para professores, para que os mesmos possam abordar 
essas temáticas com mais clareza e prepare esses profissionais 
de forma que os mesmos tenham base científica para abordar e 
discutir esses temas no ambiente escolar (NOGUEIRA, 2010).

Atualmente são muitas as tensões que envolvem as ques-
tões de gênero e sexualidade, porém, por tratar-se de um as-
sunto de grande importância para a vida dos indivíduos, pode-se 
constatar que ainda é um tema pouco abordado, principalmen-
te no ambiente escolar, nas práticas educativas, onde muitos 
conceitos permanecem enraizados e muitas vezes envoltos de 
grandes preconceitos (RODRIGUES; WECHSLER, 2014).

A orientação sexual sempre foi cercada por preconceitos, 
pois trata-se de um assunto aponta a individualidade de cada 
indivíduo, a sua intimidade, muitas vezes escondida a sete 
chave, no seu íntimo (MAMPRIN, 2009). Assim o papel da escola 
é fundamental para desmistificar velhos conceitos e abordar as 
diversas temáticas propondo novos olhares, novas ideias que 
possam fazer com que o alunos se sinta mais envolvido para 
falar sobre essas questões.

O tema sexualidade é abordado no ambiente escolar en-
focando o sistema reprodutor masculino e feminino, assunto de 
suma importância, para o desenvolvimento do aluno, no entanto 
há a necessidade de que a educação sexual seja incluída tam-
bém no ambiente escolar, com suas diferenças, respeitando a 
diversidade sexual de cada indivíduo (MAMPRIN, 2009).
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Pesquisas mostram que muitas crianças não possuem 
certos entendimentos no que diz respeito a diversidade sexual, 
daí a necessidade de uma educação sexual advinda do ambiente 
escolar, para facilitar aos alunos uma melhor compreensão desta 
diversidade sexual, para que os mesmos possam conhecer-
se a si mesmos no que diz respeito a sua própria sexualidade 
(SILVARES,2002 apud RODRIGUES; WECHSLER, 2014).

Segundo Rodrigues e Wechsler (2014) o esperado 
como papel da escola em relação a sexualidade dos alunos, 
é que seja transmitida aos mesmos a partir de um enfoque 
sociocultural, onde se amplie o conhecimento de mundo deste 
aluno, lhe possibilitando um melhor aprofundamento sobre sua 
sexualidade, ajudando-o a tomar decisões que o auxiliarão 
a exercer um papel na sociedade em que está inserido. Por 
isso a importância de um educador bem preparado, capacitado 
para auxiliar estes alunos em suas dúvidas, respeitando a 
individualidade de cada um.

Outra questão é a discussão acerca de gênero que muitas 
vezes é impregnado de muitos preconceitos, sobre o papel do 
homem e da mulher na sociedade, e a escola vem desempenhar 
um papel de grande importância neste contexto, procurando 
conscientizar que ambos desempenham papel de grande valia 
na sociedade, pois, “a escola e, em particular a sala de aula, é um 
lugar privilegiado para se promover cultura de reconhecimento 
da pluralidade das identidades e dos comportamentos relativos 
a diferenças” (BRASIL, 2007, p.9).

Deste modo é essencial que haja um profissional que 
seja capaz de trabalhar essas temáticas sem preconceitos, 
que possa dialogar com os diversos autores e apresente as 
variadas concepções para que o aluno possa refletir e fazer as 
associações e diferenciações, e assim possa ser construído 
conhecimentos pertinentes acerca dessas questões.

O PROFESSOR E AS QUESTÕES DE GÊNERO E 
SEXUALIDADE
O professor é o mediador no processo educacional, é quem 
organiza o processo pedagógico, precisa estar bem preparado, 
para oferecer ao aluno uma nova visão de mundo, oferecendo 
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ao mesmo um melhor entendimento acerca de determinados 
assuntos (MEIRELLES,1997 apud NOGUEIRA, 2010). Sejam 
esses ou outros assuntos é necessário que o aluno tenha acesso 
a informações relevantes que contribuam para sua formação 
enquanto sujeito social.

A formação do professor neste sentido é de grande 
importância, pois o educador precisa possuir informações 
adequadas para responder questões que possam surgir, 
auxiliar nas dúvidas dos alunos sobre tais temas, dúvidas estas 
que sempre perpassam o ambiente escolar (RODRIGUES; 
WECHSLER, 2014). Em se tratando de gênero, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN’s) trazem instruções para que o 
professor possa trabalhar a temática de forma adequada com 
os alunos, deste modo segundo os PCN’s (1998):

A postura dos educadores precisa refletir os valores de-
mocráticos e pluralistas propostos e os objetivos gerais a 
serem alcançados. Em relação às questões de gênero, 
por exemplo, os professores devem transmitir, por sua 
conduta, a valorização da equidade entre os gêneros e 
a dignidade de cada um individualmente. Ao orientar to-
das as discussões, eles próprios respeitam a opinião de 
cada aluno e, ao mesmo tempo, garantem o respeito e a 
participação de todos, explicitando os preconceitos e tra-
balhando pela não-discriminação das pessoas. (BRASIL, 
1998 p. 303)

Ao trazer temas como gênero e sexualidade para o 
ambiente escolar, apesar de todas as barreiras, o professor pode 
contribuir, dar visibilidade para esses temas, que infelizmente 
ainda são cercados de muitos preconceitos principalmente nas 
escolas (BELLO; LUZZI, 2009). Deste modo o educador estará 
proporcionando um avanço nas discussões relacionadas a 
esses temas, pois ao ser abordado em sala, abrirá espaço para 
que alunos discutam, reflitam e transmitam essa abordagem, e 
assim elas possam ganhar forma também fora da escola.

No cotidiano da sala de aula o educador pode criar 
metodologias que o possibilite trabalhar essas, entre outras 
questões, buscando apoio da escola e da família, pois é 
necessário que o aluno possa falar dessas questões não apenas 
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em sala, mas também em casa. Assim o professor precisa 
encontrar meios de estabelecer essa parceria, para que não 
trabalhe sozinho, ou ainda, seja mal interpretado pelos pais.

Os alunos passam por fases importantíssimas no ambiente 
escolar, assim o professor deve aproveitar para auxiliar no 
autoconhecimento e autodesenvolvimento dos alunos nessas 
diversas fases, visto que, principalmente na adolescência 
o indivíduo passa por muitas transformações corporais, 
intelectuais e psicológicas.

Assim o papel da escola e consequentemente do professor, 
na construção da identidade do aluno, da aceitação do outro 
com suas opções, é cada vez mais importante no contexto 
social, pois há a necessidade da compreensão de que todos 
desempenham papéis importantes na sociedade, que não deve 
haver preconceito por causa de gênero ou opção sexual, e a 
escola deve contribuir para esta conscientização, uma vez que:

Da mesma maneira, como espaço de construção de co-
nhecimentos e de desenvolvimento do espírito crítico, 
onde se formam sujeitos, corpos e identidades, a escola 
torna-se uma referência para o reconhecimento, respeito, 
acolhimento, diálogo e convívio com a diversidade. Um 
local de questionamento das relações de poder e de aná-
lise dos processos sociais de produção de diferenças e 
de sua tradução em desigualdades, opressão e sofrimen-
tos (BRASIL, 2007, p.9).

Assim entendemos a escola, a sala de aula, como espaço 
promissor para que essas e outras temáticas sejam abordadas 
de forma coerente e consistente, para que os alunos, cidadãos 
que fazem parte de uma sociedade estruturalmente organizada, 
possam olhar essa organização de forma crítica e deste modo 
possam escolher seu lugar, possam ser protagonistas de suas 
escolhas, sejam elas quais forem serão conscientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A questão de gênero sempre foi pautada no conceito de que o 
homem exerce o papel de provedor do lar e a mulher aquela que 
cuida da família, apesar de diversas transformações ocorridas 
no contexto social, tal ideia ainda está impregnada no imaginário 
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de muitas pessoas, assim escola e família precisam caminhar 
juntas na conscientização dos alunos/filhos para que entendam 
que homens e mulheres tem direitos iguais na sociedade, que 
ser homem ou mulher não define o que se pode ou não fazer.

O papel da Escola é abrir espaço para que a pluralidade 
de concepções, valores e crenças sobre a sexualidade possa se 
expressar. O trabalho de orientação sexual, compreende a ação 
da Escola como complementar à educação dada pela família. 
Compreender que “a escola pode desempenhar um importante 
papel no combate ao sexismo e a homofobia, que criam mal-
estar, insegurança e isolamento, pois afetam a autoestima de 
estudantes e de profissionais da educação” (Secad/MEC, 2006).

A escola tem o papel de conscientizar os alunos acerca 
de que se deve respeitar a diversidade, a diferença, que todos 
têm direitos iguais independentemente de sua opção sexual. 
A família e a escola devem caminhar juntas nesse processo 
de construção da identidade da criança, do adolescente e na 
conscientização de que todos precisam ser respeitados sejam 
quem forem.

Educar para afirmação dos direitos de gênero e 
sexualidade, lutar pela igualdade de direitos entre os sexos, 
desenvolver atividades que garantam aprendizagens sobre 
as relações gênero e a questão da sexualidade, proporcionar 
diálogos abertos e informativos sobre as temáticas, essas entre 
outras devem ser preocupações da escola, dos professores para 
que proporcionem uma aprendizagem pautada na preocupação 
com o papel social de cada aluno, pois eles possuem opiniões 
e precisam alicerçar seu aprendizado em bases firmes e livres 
de preconceitos.

Esse trabalho proporcionou muitas reflexões, apesar da 
complexidade de abordar as temáticas foi possível compreender 
sobre as tensões que envolvem essas questões, bem como as 
dificuldades que os profissionais da educação enfrentam para 
trabalhar essas temáticas na sala de aula. Dificuldades essas 
que provavelmente encontraremos em nosso caminho enquanto 
futuros professores.

Vivemos em uma sociedade marcada por muitos 
preconceitos seja de gênero, raça, cor, enfim, mesmo que muitas 
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vezes velados eles estão presente, assim, corremos o risco de 
levados para sala de aula, mesmo sem perceber, e deste modo 
perpetuá-los através de nossos alunos que reproduzirão os 
conceitos apreendidos em sala.

Deste modo entendemos a importância dessas e de outras 
questões serem trabalhadas na graduação e posteriormente 
nas formações, para que o professor possa sempre se reciclar, 
e não repasse conceitos cristalizados em seu imaginário. Porém 
ainda percebemos que esses assuntos são pouco abordados 
durante a graduação visto a sua importância na construção do 
conhecimento do futuro docente.

Entendemos que esse é apenas uma breve discussão 
acerca da temática e que muito precisa ser discutido para que 
esses temas tenham uma maior repercussão, principalmente no 
ambiente escolar, onde precisam chegar de forma tão urgente. 
Deste modo esperamos que muito seja discutido nessa área e 
que possamos levar conhecimentos pertinentes para a nossa 
prática.
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A influência do transporte escolar no 
processo ensino e aprendizado dos 
estudantes das ilhas de Cametá-PA

Leticia dos Santos Furtado1

Edir Augusto Dias Pereira2

Resumo: O trabalho analisa como o transporte escolar fluvial afeta 
o processo de ensino/aprendizagem dos estudantes ribeirinhos em 
Cametá, através de levantamento bibliográfico, trabalhos de campo com a 
utilização de questionários e o georreferenciamento das escolas visitadas. 
Refletindo as condições territoriais, econômicas, ecológicas, culturais e 
políticas que condicionam o transporte escolar nas ilhas cametaenses, 
com o levantamento e a sistematização desses dados qualitativos 
e quantitativos obtivemos o conhecimento desta territorialidade. O 
mapeamento participativo e as tecnologias de geoprocessamento 
vêm influenciando não só na criação de mapas participativos, mas no 
desenvolvimento de pessoas capazes de formular uma política pública 
implicando na regulamentação, segurança e qualificação necessária no 
meio sócio-educacional. Resultando parcialmente na identificação de 
que o transporte escolar é absolutamente importante para o processo 
educacional, mas sofre um funcionamento baseado em varias lógica 
como ecológica, política, econômica e territorial.

Palavras-chave: transporte escolar. Ensino/aprendizagem. Influência.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por base os estudos realizados 
no projeto de pesquisa3 “Territorialidade e Educação do 
Campo ribeirinho: Estudo e Mapeamento Participativo do 
transporte Escolar em ilhas do município de Cametá-PA”. O 
objetivo é analisar como o transporte escolar (TE) influência 

1 Graduanda do curso de Pedagogia da UFPA, Campus Universitário do 
Tocantins/Cametá, bolsista-PIBIC e-mail: leticiafurtado46@gmail.com
2 Professor-orientador da UFPA, Campus do Tocantins/Cametá, Doutor 
em Geografia Humana. E-mail: edirdias@ufpa.br
3 Projeto de Pesquisa coordenado pelo Prof. Dr. Edir Augusto Dias Pereira 
(UFPA-CAMETÁ).
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no processo de ensino/aprendizagem em escolas das ilhas 
ribeirinhas, localizadas no município de Cametá, através de 
levantamento bibliográfico, pesquisa de campo com aplicação 
de questionários, mapeamento participativo e as tecnologias de 
georreferenciamento, identificando como vem sendo trabalhado 
o TE nas instituições escolares e quais as experiências que 
afetam os estudantes ribeirinhos nas escolas, atentando para o 
fato de que os processos educacionais não estão apenas dentro 
das instituições, isto é, encontram-se também no entorno das 
mesmas, inclusive no trajeto até a escola. A partir dessa coleta 
de dados (educacionais e geográficos) visamos desenvolver 
indicadores para incentivar uma política pública que trabalhe 
soluções e questões para a relação do TE com o território local, 
a elaboração de mapas participativos vem a ser o início para 
está proposta.

No primeiro momento do trabalho foi realizado o levantamento 
bibliográfico a respeito da temática que envolve educação no 
campo e transporte escolar. Foram levantados artigos, capítulos 
de livros, teses e dissertações que desenvolveram junto a livros 
e materiais de apoio do governo este trabalho, pesquisas de 
campo com aplicação de questionários direcionados aos 
condutores e diretores (trabalhadores envolvidos com o TE) 
das ilhas de Cametá consolidaram a produção do mapeamento 
participativo e o direcionamento georreferenciado das escolas 
ribeirinhas analisadas.

O levantamento de dados com o coordenador do TE 
na Secretaria Municipal de Educação de Cametá (SEMED) 
com entrevista e aplicação de questionários no intuito de 
obter informações plausíveis sobre a estrutura de locomoção 
e distribuição do transporte escolar. Com isto, foi obtido as 
informações necessárias sobre o financiamento do TE no 
município, contratação de barqueiros e dos barcos, a forma 
de regulamentação e organização, as dificuldades e as 
problemáticas destacadas pelos profissionais da área que estão 
envolvidos com a administração desses serviços.

Com as informações adquiridas iniciou-se os questionários 
em cerca de 13 escolas ribeirinhas no setor do meio (ilhas à 
frente de Cametá) e no setor de baixo (ilhas a cima do rio até a 
fronteira de Mocajuba) com 20 condutores e diretores. Com isto, 
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o trajeto dos estudantes foi relatado revelando as dificuldades 
encontradas pelos condutores e gestores envolvendo segurança, 
regulamentação e valorização deste serviço. Durante as 
duas viagens realizadas para as comunidades, utilizamos de 
fotografias para mostrar através das imagens a problemática 
dos portos, a situação dos barcos contratados e a condição das 
vias de circulação nas escolas.

Para o georreferenciamento usamos de GPS GRAMINI e 
do aplicativo para o celular ANDROID GPS ESSENCIAL, por 
dia organiza um banco dados de cada

instituição de ensino visitada. Em seguida, procedemos 
da sistematização de informações obtidos em forma de 
tabelas, gráficos e mapas destacando os dados qualitativos e 
quantitativos de cada área.

Na segunda fase duas escolas foram selecionadas para a 
realização de oficinas a EMEF Maria Regina Aquime (Mapirai de 
baixo) e EMEF Raimundo Inácio Ferreira (Furtado). Nestas serão 
utilizados o mapeamento participativo e pelo GPS obteremos 
a representação espacial, croquis serão usados para que os 
condutores e estudantes desenhem suas rotas segundo sua 
experiência com o meio, também faremos acompanharemos os 
trajetos dos barcos nos horários da manhã e tarde (ida e vinda) 
no inverno e verão.

O desenvolvimento do trabalho será realizado por meio de 
oficinas, que irão apresentar e formar sujeitos com metodologia 
de produção de mapas e GPS, os croquis serão voltados para 
a participação dos estudantes e barqueiros na formação de 
rotas, situação dos portos, trajeto e marcações simbólicas, 
contudo, a localização dos portos tendo em vista os obstáculos 
e o território específico será feito a confirmação dos dados 
georreferenciados na produção dos mapas baseados nos 
mapeamentos participativos realizados pela população. Serão 
utilizados os seguintes materiais: questionários, aparelhos de 
GPS, imagens de satélite, Datashow e barcos para a pesquisa.

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL
O acesso à escola passou a ser assegurada pela politica do 
transporte escolar, a necessidade deste transporte se deu 
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principalmente devido a politica de nucleação escolar. O 
transporte escolar no Brasil tem sido uma das áreas que nas 
últimas duas décadas tem merecido particular atenção da 
política educacional do governo federal. Mas também tem 
apresentado uma série de problemas, especialmente no que diz 
respeito à zona rural e, mais acentuadamente, em municípios 
do interior das regiões Norte e Nordeste. No entanto, mesmo 
com os problemas, tem se constituído em uma das principais 
estratégias da política educacional do governo para combater a 
evasão escolar (CRUZ e MOURA, 2013), bem como na busca 
da melhoria, de certo modo, das condições materiais de ensino-
aprendizagem em escolas das zonas rurais (campo), ampliando-
se com o fechamento de escolas multisseriadas e a construção 
de Escolas Nucleadas ou Escolas Polos (GEPERUAZ, 2010).

No decorrer dos anos foram desenvolvidos diferentes 
políticas públicas voltadas para a educação e ao acesso as 
instituições escolares. Através dos investimentos gerados 
para desenvolver o funcionamento dentro e fora das escolas 
pelos programas Federais. Entre eles, o Programa Nacional de 
Alimentação escolar (PNAED), Programa Nacional do Transporte 
(PNTE) fazendo a assistência financeira para o serviço escolar, 
o Programa Nacional do livro Didático (PNLD) gerou a facilidade 
no ensino do conteúdo escolar e o Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte Escolar (PNATE) que desenvolve a garantia de 
permanência e acesso de estudantes nas escolas no ensino 
público para que os que moram em áreas rurais, distantes do 
núcleo escolar venham ter este serviço (BRASIL, 2011, p. 1).

O Governo Federal reconhecendo a importância das 
politicas públicas educacionais entrou em parceria com os 
demais entes governamentais, buscando desenvolver, politicas, 
programas e ações no intuito de amenizar as desigualdades 
existentes nos estados brasileiros para diminuir os altos índices 
de evasão nas escolas públicas do meio rural segundo os dados 
do Inep em 2010. No entanto, nem sempre são consideradas 
as diferenças territoriais e necessidades de cada região tendo 
como consequências a má distribuição de investimento público 
e o descaso com as peculiaridades locais.

Segundo Patrícia Feijó: “(...) Sabe-se que o contexto 
social brasileiro é permeado pela desigualdade e pela falta de 
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oportunidades ao exercício de muitos dos direitos fundamentais 
do cidadão.” Isto demonstra a importância da elaboração e 
desenvolvimento de politicas públicas, assim o transporte escolar 
é uma dessas politicas públicas que visa garantir o acesso às 
instituições de ensino. Porém, somente a oferta do transporte 
escolar não é suficiente, é preciso uma organização desse 
serviço, para oferecer transporte com qualidade, segurança, 
rapidez e conforto não interferindo assim no processo de ensino 
aprendizagem de crianças e adolescentes.

Um dos principais problemas enfrentados pela população 
mais carente no meio social é voltado ao acesso nas instituições 
escolares. Isto agrava a separação

de classe e falta de estrutura em rotas pela dispersão 
da maioria dos alunos do campo, ribeirinhos e rural, pois traz 
ao trajeto um extenso deslocamento para chegar à escola 
(MARTINS, 2010). Nas cidades o serviço de locomoção não era 
tão escasso, pois mantem-se as formas de transporte sendo 
diversas como ônibus, van, carro ao contrario do campo que 
necessita de um serviço especifico para cada área devido às 
características geográficas, climáticas e espaciais dificultando a 
ida e vinda dos estudantes até as instituições de ensino.

Cruz e Moura (2013), entende m que “A questão da evasão 
escolar motivada pela dificuldade de acesso, ou seja, pela 
distância entre a casa dos alunos da zona rural e as escolas, é 
reconhecida pelo governo federal, que, desde 1994, desenvolve 
políticas de assistência financeira a estados e municípios 
voltados ao transporte escolar” (p. 2). Desse modo, a política do 
governo federal de transporte escolar assume, desde a década 
de 1990, uma maior definição quanto ao financiamento destinado 
a estados e municípios para que ofereçam este serviço aos 
estudantes da zona rural, onde as distâncias entre as residências 
e as escolas têm dificultado o acesso e permanência destes nas 
escolas. A questão da evasão escolar na zona rural, em grande 
parte, é reconhecida como uma questão espacial (distância), ou 
seja, diz respeito às dificuldades de acessibilidade e mobilidade 
da população da zona rural.

O aumento na demanda de transportes e problemas 
territoriais tornou-se maior com o fechamento das escolas 
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multisseriadas pela criação das escolas nucleadas. “A nucleação 
consiste em agrupar várias escolas isoladas em um único prédio 
central escolhido entre as comunidades” (MARTINS, 2010; 
SALES, 2006) o número de instituições de ensino em várias 
regiões do Brasil sofreu uma diminuição mesmo não sendo uma 
política de órgão público aceito pela maioria da população pois 
muitos pais não aceitavam a locomoção e distanciamento dos 
filhos para outras comunidades. Isto gerou as faltas sucessivas 
destes alunos na escola e o aumento nos baixos índices de 
escolaridade nessas regiões como retrata:

Um exemplo concreto dessa situação pode ser observa-
do quando acessamos os dados do Censo Escolar do 
INEP e identificamos alterações expressivas no período 
entre 2006 e 2009, com relação ao número de escolas 
rurais multisseriadas existente no Brasil e regiões. Em 
2006, havia 71.991 escolas multisseriadas em todo o 
país, número que se reduz para 49.305 escolas em 2009, 
indicando a diminuição de 22.686 escolas e uma taxa de 
crescimento negativa de –46% nesses últimos três anos 
em todo o território brasileiro. (HAGE, 2009, p.08)

Na região Norte o índice de escola multisseriadas era de 
15.214 em 2006 mas houve uma diminuição visível de -31,6% 
no ano de 2009 onde esse número de escolas foi reduzido 
em 3.654, ocasionado pela nucleação de escolas nas áreas. 
O estado do Pará neste período teve um índice negativo de 
-26,8 de escolas multisseriadas na região segundos os dados 
do INEP. Em 2006 havia 7.669 escolas e 2009 apenas 6.048 
permaneceu, o aumento nas frotas do serviço do TE tanto 
terrestre quando fluvial foi expandido com a vinda de estudantes 
de outros municípios para as escolas núcleos, situadas no centro 
dos municípios, aglomeração e demora de tempo na locomoção 
destes também foi alvo de mudanças já que nas regiões são 
caracterizadas por sua diversidade geográfica tendo a casa 
destes distanciada por quilômetros uma das outras.

Contudo, o aumento número de transporte para as escolas 
do meio campo, inclusive nas ilhas ribeirinhas. Tendo por base 
uma política pública qualitativa e valorizando sua importância 
na sociedade estes programas foram criados com a perspectiva 
de abranger, transformar ou amenizar o quadro preocupante 
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de instabilidade que se encontra os estados e municípios 
brasileiros por meio de parcerias como órgãos do governo e 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educação (FNDE). 
Mas sabe-se que para isto ser alcançado ainda é necessário 
uma politica voltada para uma logica de território, econômica, 
espacial e social para que o TE venha a não se adequar, mas 
sim ser criado segundo a necessidade e característica de cada 
territorialidade.

O TRANSPORTE ESCOLAR RIBEIRINHO
O município de Cametá é formado por mais de 100 ilhas que 
abrange cerca de 30% da população, do total de 208 escolas 
municipais, 106 são escolas ribeirinhas que demandam por 
540 embarcações que servem ao transporte escolar e que 
influenciam na vida educacional de crianças e jovens.

A distribuição dos barcos e contratação dos condutores está 
relacionada à quantidade de alunos matriculados nas escolas, 
em média seria necessário 8 embarcações para que cerca de 
25 alunos por escola das ilhas. (SEMED, 2014) A contratação 
das embarcações é realizada por meio de licitação, antes disso 
há um levantamento sobre a quantia de barcos necessários 
para cada escola, as informações são transferidas para a 
coordenação de transporte que fará as devidas implicações 
sobre o TE.

Se baseando na referencia de Paz (2006), Cruz e Moura 
(2013) que explicam que:

Os recursos destinados ao transporte escolar podem 
ser utilizados de diferentes formas, como, por exemplo, 
pagamento de despesas com reforma, seguros, licencia-
mento, impostos e taxas; pneus, câmaras e serviços de 
mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica 
e funilaria; recuperação de assentos, combustível e lu-
brificantes, assim como para o pagamento de serviços 
contratados junto a terceiros (PAZ, 2006). É permitida a 
utilização direta dos recursos pelo ente receptor na ma-
nutenção dos veículos próprios de transporte escolar 
ou na terceirização, mediante a contratação de serviços 
para o transporte dos alunos. (p. 9).
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O barqueiro recebe em média um salário de R$790,00 
(setecentos e noventa reais) dependendo do número de turnos 
trabalhados manhã e tarde, estes fazem o transporte de um 
total de 34.000.00 (trinta e quatro mil) alunos no município 
divido entre intracampo, campo-cidade e cidade, estes ainda 
arcam com a manutenção e combustível dos barcos. Mas os 
questionários os condutores relatam que a maioria deles são 
contratados por indicação, destacando a influencia da politica 
partidária na qualidade do serviço (como destaca o gráfico 
abaixo) por causa desta irregularidade o salário destes sofre 
alterações e atrasos afetando no transporte das crianças, já que 
não tem o dinheiro para a compra de combustível.

Gráfico 1: Tipo de contratação do transporte escolar. 

Gráfico 2: Influência política eleitoral partidária.
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Na realização dos questionários para a informação de 
território e trabalho de campo foi posto em contato cerca de 13 
escolas, sendo 8 no setor do meio e 5 no setor de baixo. A faixa 
etária dos barqueiros é de 20 a 46 anos de idade, que fazem 
a mobilidade de 20 á 30 alunos por embarcação. No entanto, 
as irregularidades na política do TE (REALY, 2010) traz riscos 
aos estudantes pela falta de um monitor que auxilie o barqueiro, 
materiais de segurança nas embarcações como salva-vidas 
e protetor de eixo, pois com um salário variável não se faz 
melhorias, além disso, alguns condutores não possuem a carta 
de recomendação da marinha e uniforme, isto relata a falta 
de fiscalização e cumprimento das leis implicadas no serviço. 
Como enfatiza o Prof. Manoel Luís Gonçalves, na escola EMEF 
de laranjal (2015):

Barco grande 30 alunos, desconfortável em uma lancha! 
Seria necessário uma pessoa com o condutor pra moni-
torar as crianças com os coletes, mas é difícil encontrar! 
Pois hoje está precário. Mudou o governo agora como o 
PMC que acho que não deveria entrar, tudo sai do ganho, 
do mínimo salario que se recebe ainda e pago o combus-
tível dos barcos!

A Constituição Federal garantiu ao aluno o acesso à 
educação, o transporte escolar deve ser um direito do mesmo, 
sendo um transporte seguro até a instituição de ensino (art. 208, 
VII). Por isso é dever do Estado dar o auxilio para que os alunos 
façam uso desse transporte, qualificando os profissionais 
que irão conduzi-los, mantendo a manutenção dos veículos e 
fiscalizando-os para que não haja irregularidades no serviço 
público (MARTINS, 2010). Porém, é inegável o não cumprimento 
da norma e padrões estabelecidos, pois na maioria das 
embarcações voltadas para as ilhas nota-se a precariedade na 
situação dos barcos, por uma má distribuição de frotas para as 
escolas que causam a superlotação nos barcos ou até mesmo 
excesso em outras, o desconforto nas viagens e por percursos 
longos e desordenados que refletem no processo escolar.

Dentre todas as características citadas no TE conforto vem 
sendo debatido pelas suas várias descrições e singularidades 
significando ao bem está vivenciado (MARTINS, 2010) em 
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uma questão de transporte o conforto a ser a satisfação do 
usuário (YAMASHITA e BRAGA, 1994). Nas análises realizadas 
percebe-se a falta deste conforto nos barcos vias de transporte 
escolar sem proteção para épocas de chuva e verão, a situação 
inadequada dos assentos causando aos estudantes cansaço, 
dores de cabeça e na falta contribuição destes nas atividades 
escolares, influenciando então no baixo índice de qualidade na 
educação no campo. (MEC, 2007).

O tempo percorrido em todas as viajem para a locomoção 
dessas crianças, que geralmente são do jardim ao 9º ano do 
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fundamental. Segundo a Cartilha do Transporte Escolar o tempo 
de percurso até a escola deveria ser para alunos de até 8 anos, 
o máximo de 30 minutos e, os de mais de 8 anos, 60 minutos 
no máximo. Porém, isto não acontece na realidade como vemos 
no gráfico acima, pois pela distância da localidade até o ponto 
escolar é gasto um período de tempo bem maior que o exposto 
em cartilha, causando para os estudantes um desgaste imenso, 
sendo que estes saem muita das vezes às 6h ou 7h da manhã 
de casa para chegarem à instituição de ensino as 07h20minh 
ou 8h dependendo sempre da situação da maré e dos períodos 
inverno/verão, em embarcações com um alto barulho do motor 
deixando-os estressados, cansados, sonolentos, perdendo 
as alegrias da infância em um desconforto do que deveria 
proporcionar benefícios não dando energia e nem prazer para 
as atividades escolares (GEPERUAZ, 2010; MARTINS,2010)

INFLUÊNCIA - PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM
Na segunda fase do projeto visitamos a EMEF Mª Regina Aquime 
localizada na localidade do Mapirai (comunidade ribeirinha) no 
dia 20 de maio de 2016, que abrange uma das ilhas na cidade de 
Cametá-PA, onde foi desenvolvida a atividade de mapeamento 
participativo para produção de mapas, levantamentos de dados 
e construção de indicadores de qualidade.

A escola tem a sua estrutura constituída na área central da 
região para agrupar os estudantes que moram nas proximidades 
locais. Sua organização pedagógica é realizada por gestor, 
coordenador, professores, barqueiros, merendeiros. Com o TE 
é disponibilizado uma frota de 10 embarcações que fazem o 
transporte período da manha e tarde em media são transportadas 
em todas embarcam 25 alunos de varias localidades próximas 
à escola.

As embarcações para locomoção dos estudantes é 
de fundamental importância, pois este promove o acesso a 
escola, dificilmente os estudantes teriam condições de chegar 
a instituição de ensino sem o TE . Segundo a coordenadora 
pedagógica da EMEF Mª Regina Aquime “as aulas só iniciam 
com a oferta de transporte escolar para as crianças da 
localidade, já que muitos pais não tem condições financeiras 
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de ir e vir com os filhos para a escola todos os dias” com isto, 
analisa-se a influência do TE na organização pedagógica da 
escola, ou seja, o calendário escolar é organizado segundo a 
política deste serviço. Porém muitas vezes os barqueiros sofre o 
atraso de seus salários os impossibilitando de manter o serviço 
e consequentemente as influenciando na frequência dos alunos 
na instituição escolar.

As irregularidades na oferta do transporte escolar municipal 
é outro fator alarmante. Não há uma regularidade na contratação 
das embarcações e dos condutores, os salários dos barqueiros 
são irregulares sofrendo variações consecutivas, falta de 
matérias de segurança para o transporte dos estudantes como 
coletes salva-vidas, proteção do eixo do motor, extintores, além 
disso, as embarcações abrangem em maioria menores de 10 
anos pelo período da manhã não oferecendo conforto adequado 
nas viagens que duram em média 01h30min. Esse percurso 
varia de acordo com obstáculos enfrentados na variação da 
rota pelo contexto climático do local e as características de cada 
território.

Os alunos podem ser transportados em embarcações nas 
localidades onde o transporte fluvial ou marítimo (rios, la-
gos, lagoas, oceano) for mais eficiente. É obrigatório o uso, 
por todos os alunos, de boias salva-vidas. O condutor da 
embarcação deverá possuir curso específico para trans-
porte de pessoas, promovido pela Capitania dos Portos. A 
embarcação, motorizada ou não, deverá estar registrada 
na Capitania dos Portos, e a autorização para trafegar, ex-
posta em local visível. (BRASIL, 2005: 10).

Mas, em geral, para o transporte escolar fluvial nenhuma 
dessas normas é obedecida. E ainda, é preciso observa outras 
exigências quanto à embarcação, a qual deverá possuir: 
cobertura para proteção contra o sol e a chuva; grades laterais 
para proteção contra quedas. A embarcação deverá ser de boa 
qualidade e não ter mais de sete anos de uso (BRASIL, 2005, 
p. 11). Na localidade analisada assim como na Amazônia, o 
transporte escolar fluvial apresenta irregulares no cumprimento 
dessas exigências (GEPERUAZ, 2010).

A dinâmica externa da escola sofre alterações, pois o 
horário de chegada dos estudantes nas embarcações situa o 
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início de chegada e o de ida deste para suas casas. Tendo em 
vista que outro ponto de influência no tempo de permanência 
destes alunos na escola é colocado pela merenda escolar como 
foi retratado na instituição estudada quando não há merenda na 
escola os alunos saem as 10h, entretanto quando se tem estes 
saem em horário normal as 11h. Nesta escola não encontramos 
grandes problemas como superlotação nos barcos, cansaço 
desconforto e efeitos físicos segundo as entrevistas com os 
gestores, barqueiros e professores.

Mas são evidentes as dificuldades em estrutura dos 
portos, questão territorial e climática do local. Pois na maré seca 
a situação dos rios se torna intrafegável pelo aparecimento de 
praias que dificultam a passagem dos barcos e a forma precária 
dos portos que prejudica e causa atraso nas viagens com os 
alunos até a escola. A falta de apoio dos pais também é evidente, 
pois muito deles não ajudam no embarque e desembarque dos 
filhos fazendo com que o barqueiro se locomova de um espaço 
a outro tornando o trajeto mais longo e demorado.

Na questão pedagógica essa influência é pela necessidade 
dos pais colaborarem auxiliando junto ao poder público para 
ajudar estes valorizando o serviço que traz o funcionamento 
das escolas nas ilhas, dentro deste aspecto deve-se destacar 
que as crianças pequenas são as mais prejudicas com o TE 
pelo tempo de viajem gasto, isto é, pela má distribuição da 
comunidade com a localização das rotas.

Como retrata as fotos de Leticia Furtado em um dos TE 
localizados na EMEF Mª Regina Aquime, no dia 20 de maio de 
2016:

Fonte: Letícia Furtado, pesquisa de campo 2016
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Fonte: Letícia Furtado, pesquisa de campo 2016

A importância do Transporte Escolar para a educação 
é notória, sem este serviço as instituições não funcionariam, 
mas essa política educacional tem se encontra deflagrada 
afetando os prestadores de serviço e usuários do TE. Pode-se 
compreender com os dados estudados e os trabalhos de campo 
que os barqueiros tendem a um conhecimento vasto de sua 
territorialidade, das rotas, obstáculos, condições climáticas que 
influenciam no transporte, demonstrando que este não funciona 
apenas como uma política pública, mas também como política 
territorial que faz a ligação de escola e campo.

O objetivo na segunda fase do projeto foi através 
do conhecimento de barqueiros e estudantes construir 
representações de seu espaço, relatando a problemática 
enfrentada nas comunidades ribeirinhas junto ao TE e seus 
interesses e objetivos neste, permitindo uma transformação 
baseada na compreensão e organização deste serviço, isto 
é, desenvolver a uma política pública vinda da mobilização 
social ribeirinha e de gestores e agentes voltados ao processo 
educacional.
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Analisando as práticas pedagógicas no 
processo de ensino-aprendizagem na 
classe multisseriada em uma vila no 
município de Santa Luzia do Pará

Camila de Sousa Silva1

Simone do Socorro Gomes de Sousa2

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo discutir o conceito de 
prática pedagógica no contexto das escolas do campo, tendo como foco, 
as classes multisseriadas. Estas, por sua vez, possuem uma organização 
diferenciada, sob a regência de um único professor. Pretende-se com 
este trabalho, despertar reflexões sobre a forma de organização didática– 
pedagógica de docentes que atuam em classes multisseriadas, focando 
sempre nos limites e possibilidades do exercício profissional nesta 
situação escolar. Onde teremos como metodologia a pesquisa qualitativa 
e quantitativa, buscando entender as particularidades que envolvem as 
práticas de organização do trabalho pedagógico desenvolvida na escola 
lócus da pesquisa, onde será constatada a realidade vivenciada pelos 
professores e alunos da escola do campo. Por se tratar de uma pesquisa 
em andamento, ainda não temos os resultados, mas espera-se que esta 
pesquisa sirva de reflexão para outros profissionais da educação que 
queiram conhecer um pouco mais desta realidade. Portanto, a prática 
pedagógica deve abranger a educação como um processo histórico e 
social, pois é a partir da interação dos sujeitos/momento/espaço em que 
os alunos estão inseridos que haverá um maior desenvolvimento na sua 
aprendizagem.
Palavras-chave: Educação no campo. Classe multisseriada. Prática 
pedagógica. 

INTRODUÇÃO
Ao ter presenciado o processo de ensino das classes 
multisseriadas, surgiu a necessidade de desenvolver uma 

1 Graduanda em Pedagogia. Universidade do Estado do Pará. São Miguel 
do Guamá PA camilasousa1993@hotmail.com
2 Graduanda em Pedagogia. Universidade do Estado do Pará. São Miguel 
do Guamá PAsimone_sousa80@hotmail.com
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pesquisa a fim de verificar se a utilização de determinadas 
práticas pedagógicas poderia contribuir para um melhor 
rendimento escolar.

O trabalho do professor nunca foi fácil, e quando se trata 
de classe multisseriada as dificuldades vivenciadas são ainda 
maiores. A presente pesquisa tem o propósito de apresentar 
algumas reflexões sobre o trabalho docente nas escolas do 
campo cuja perspectiva e desafios são grandes, pois exige 
elaboração de estratégias variadas, para acolher não só as 
diferentes necessidades de conteúdo, como também a grande 
variação de interesses e modos de interação, resultantes das 
peculiaridades de cada aluno. Os desafios são constantes 
principalmente no que se refere às condições de trabalho a qual 
este profissional está submetido.

Assim informado algumas características do sistema 
multisseriado, é essencial termos conhecimentos sobre seus 
limites, principalmente no que diz respeito às dificuldades dos 
professores no planejamento de suas aulas e em relação à 
avaliação dos alunos, pois sabe-se que geralmente há uma 
grande concentração de alunos por sala, o que torna mais 
difícil as realizações de atividades pedagógicas e a avaliação 
desses discentes. Essas dificuldades citadas acima compõem 
pontos que devem ser considerados na educação das classes 
multisseriadas, porque é a real situação dessas escolas. Sendo 
assim, é preciso uma metodologia que seja realmente adequada 
e que atue no melhoramento do ensino e aprendizagem dos 
alunos, por isso é fundamental pensar no aprimoramento do 
professor com formação continuada, dentre outras ações. Diante 
disso, surge a inquietude: Será que as práticas pedagógicas 
utilizada pela professora estão sendo eficazes na aprendizagem 
dos alunos da classe multisseriada?

EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM BREVE OLHAR
No decorrer da história da humanidade, a educação foi a maneira 
utilizada para nos construir como seres sociais. A concepção de 
educação que existe em cada sujeito é a de infinita construção 
de conhecimento, onde os mesmos interagem numa constante 
troca de vivências. Por conta disso acreditamos nos princípios 



227

Eixo VII Educação no e do campo ou ribeirinha

de educadores como Paulo Freire, que defendeu uma educação 
humanista e reflexiva de sujeitos históricos e construtores da 
cidadania. 

Por muito tempo a Educação do Campo não foi ao menos 
citada nos documentos constitucionais, revelando assim o 
desprezo por parte dos dirigentes centrados apenas no controle 
do Poder político, nos moldes de cultura “urbanocêntrica”. 
Conforme nos fala Hage:

Esse discurso se assenta no paradigma urbanocêntri-
co, de forte inspiração eurocêntrica, que estabelece os 
padrões de racionalidade e de sociabilidade ocidentais 
como universais para o mundo, impondo um único modo 
de pensar, agir, sentir, sonhar e ser como válido para to-
dos, independentemente da diversidade de classe, raça, 
etnia, gênero e idade existente na sociedade. Esse para-
digma exerce muita influência sobre os sujeitos do cam-
po e da cidade, levando-os a estabelecer muitas compa-
rações entre os modos de vida urbanos e rurais, entre as 
escolas da cidade e as do campo, e a compreender que 
as do campo devem seguir os mesmos parâmetros e re-
ferências daquelas da cidade, se quiserem superar o fra-
casso escolar e se tornar escolas de qualidade (HAGE, 
2011, p. 105).

Esse cenário fez com que a escola do campo obtivesse 
como herança um quadro de funcionamento precário, pois 
os espaços físicos são impróprios, as escolas distribuídas de 
maneira inadequada, a condição de trabalho não é favorável, há 
uma falta de formação inicial e continuada apropriada, o que se 
observa também é uma falha na organização do currículo que 
muitas vezes não está de acordo com o contexto de vida dos 
sujeitos do campo. 

Os problemas da educação existem tanto na zona rural 
como na zona urbana, mas a zona rural merece um olhar 
diferenciado, uma vez que além de não levar em consideração 
a realidade onde cada escola está colocada, ela é manuseada 
pelo poder público com políticas compensatórias.A esse respeito 
a CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura), destaca que: 
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Ao longo da nossa história, as escolas do campo sempre 
foram tratadas com políticas compensatórias: projetos e 
programas que começavam e terminavam com os man-
datos dos governos, e nunca com políticas que pensas-
sem uma escola adequada à realidade dessa população, 
o que nos deixou como herança, entre outras coisas: um 
quadro de analfabetismo, da inexistência de escolas em 
todos os níveis no campo ou de escolas que trabalham 
conteúdos fora da realidade do campo (CONTAG. Educa-
ção do Campo: Diretrizes Operacionais. S/D, p.6).

Ao longo da história, os campesinos foram excluídos 
enquanto indivíduos do sistema educacional, a educação 
para o povo do campo, nunca possuiu politicas especificas, 
o atendimento a educação se deu através de Campanhas, 
Projetos decompensação, sem levar em consideração suas 
experiências de vida.

O Brasil historicamente se desenvolveu como uma 
sociedade agrícola. Por isso os campesinos merecem uma 
atenção maior através de políticas, uma vez que os povos do 
campo precisam ter sua cultura e seus valores respeitados. 
Dessa forma compreender o surgimento da educação do campo 
como conceito em movimento que se manifesta e se transforma 
nas relações sociais. Pensava-se por parte das políticas 
públicas que o problema a ser resolvido para a educação rural 
era somente o local onde as escolas estavam inseridas, por 
ser muito distante de suas casas, com isso o atendimento era 
de um número pouquíssimo de alunos, consequentemente isto 
implicava em altos gastos para a manutenção do ensino rural. 

Sabe-se que a educação é um direito de todos, mas, 
durante muito tempo, poucos tinham o acesso a ela. Com o 
tempo se pensou que o conhecimento deveria ser “universal”, 
pois os colonizadores tinham interesse em ter um país civilizado. 
Porém, quem não pertencia à elite teria uma educação reduzida, 
direcionada a qualificação da mão-de-obra.

Enfim, a educação do campo envolve muitas questões a 
serem analisadas, como a falta de professores qualificados para 
atuar nas escolas, a estrutura física ruim, dentre outros. Todavia, 
uma questão importante de ser analisada é o ensino em turmas 
multisseriadas, pois é uma classe organizada de maneira diferente, 
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com idades, séries e níveis de aprendizagem diferenciados, do 
qual acontece na maioria das escolas do campo.

CLASSES MULTISSERIADAS: CONCEITOS, 
CARACTERÍSTICAS E DESAFIOS
Pensar sobre a maneira de ensinar em se tratando da Educação 
do Campo é admitir que pertencemos a um País em que há 
uma grande variedade cultural. A educação no ambiente rural 
é caracterizada por uma diversidade de escolas, sendo que se 
predominam as multisseriadas que em sua maioria são isoladas 
e têm somente um professor para todas as séries, ocasionando 
assim o dobro do trabalho de um professor que trabalha numa 
única série.

Um assunto pouco discutido, por muitos ainda desconhecido, 
mas com uma existência muito grande principalmente na região 
norte, nordeste e partes da região sudeste, estamos falando das 
escolas com classe multisseriada, para muitos, algo espantoso, 
para outros a única forma de acesso ao ensino escolar.

As escolas multisseriadas oportunizam ás populações do 
campo terem acesso a escolarização no lugar em que 
vivem, em sua própria comunidade, fator que poderia 
contribuir significativamente para a permanencia dos su-
jeitos no campo e para a afirmação de suas identidades 
culturais [...] (HAGE, 2005, p. 57)

A classe multisseriada é uma realidade, pois quase metade 
das escolas brasileiras atua dessa forma, na maioria das vezes 
o que se vê nessas instituições, desvia-se do que estamos 
habituados a identificar como unidade escolar.Ela possui uma 
organização diferente, pois atende geralmente do 1° ano ao 5° 
ano do Ensino Fundamental, dentro de uma única sala. Sobre 
isto Ritter (2010, p. 13) descreve: “as escolas multisseriadas 
tem assumido a responsabilidade quanto à iniciação escolar da 
grande maioria dos sujeitos do campo, e, por esse motivo, é tão 
importante quanto qualquer outra instituição escolar localizada 
em outro contexto”.

O que se tem observado é que as escolas multisseriadas 
aparecem como uma forma de saída que no decorrer do 
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tempo os sistemas de ensino e os docentes acharam para 
suavizar as dificuldades como: a ausência de espaço físico, 
distorção idade/serie, entre outros.

As turmas multisseriadas, de maneira geral, passam 
por muitos desafios, pois muitas dessas turmas se encontram 
em escolas que deixam a desejar, espaço inapropriado para 
práticas escolares, materiais didáticos insuficientes, além 
da falta de formação especifica de boa parte dos docentes, 
influenciando de maneira negativa na educação de qualidade.

Não é novidade para ninguém que os governantes 
nunca deram tanta prioridade para educação do campo, 
tanto no estado do Pará como em outras regiões do País. 
E quando se fala de classe multisseriada essa realidade 
se torna muito mais ofensiva.  Hage (2005) nos fala sobre 
as angústias sentidas pelos docentes em reger o processo 
pedagógico em escolas multisseriadas, e verificou que estas 
acontecem: 

[...] justamente porque assumem a visão da multissérie 
enquanto ‘junção de várias séries ao mesmo tempo e 
num mesmo espaço’, passando a elaborar tantos planos 
de ensino e estratégias de avaliação da aprendizagem 
diferenciados quanto forem as séries presentes em sua 
turma. (HAGE, 2005, p. 52)

Sabe-se que existem diversos problemas nessa realidade, 
desvalorização profissional, falta de planejamento dos órgãos 
gerenciadores, distorção idade/série, falta de materiais didáticos 
e pedagógicos, entre outros que rodeiam o trabalho do professor 
nessas classes. Contudo trabalhar em classes multisseriadas 
necessita compromisso do professor, pois o mesmo trabalhará 
com várias séries ao mesmo tempo. De acordo com Hage: 

As escolas multisseriadas têm assumido um currículo 
deslocado das culturas da população do campo, situação 
que precisa ser superada caso se pretenda enfrentar o 
fracasso escolar e afirmar as identidades culturais das 
populações do campo (2005, pág.56).

Por isso o professor precisa adequar sua metodologia, 
os conteúdos e sempre inovar na sua forma de trabalho para 
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que possa atender as necessidades dos alunos com base em 
uma realidade onde atuam sujeitos históricos que tem culturas, 
particularidades, mas não inferior dos demais sujeitos No meio 
rural, a classe multisseriada é a única possibilidade de atender 
os alunos na própria comunidade onde residem, formando 
grupos de idades e séries diferentes no mesmo espaço que 
interagem e se relacionam na busca pelo conhecimento.

Os sujeitos do campo que estudam em classes multisse-
riadas formam sua identidade a partir de sua realidade, 
mostrando neste contexto a importância de se manter 
a identidade cultural de um povo, pois, a característica 
identitária é necessária para a construção e formação do 
indivíduo tanto no aspecto cultural e individual quanto no 
profissional. (SILVA; MEDEIROS, 2012, p.27)

É constante a presença das escolas multisseriadas do 
campo nos municípios paraenses e elas enfrentam muitos 
problemas que compromete a qualidade da educação, tendo 
como destaque, infraestrutura escolar precária, descaso 
publico, a falta de recursos didáticos, sobrecarga de trabalho 
do professor, entre outros. Conforme a Resolução nº 2, 
de 28 de abril de 2008, no estabelecimento das diretrizes 
complementares, normas e princípios para o desenvolvimento 
de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do 
Campo

§ 2º As escolas multisseriadas, para atingirem o padrão 
de qualidade definido em nível nacional, necessitam de 
professores com formação pedagógica, inicial e conti-
nuada, instalações físicas e equipamentos adequados, 
materiais didáticos apropriados e supervisão pedagógica 
permanente. (BRASIL, 2008).

O que está sendo informado aqui, é para apresentar que 
as classes multisseriadas é algo que está presente na realidade 
das escolas do campo, por isto, precisa ser estudada de forma 
profunda. É ela quem possibilita escolarização para lugares 
de acesso difícil, pais, professores e alunos dependem destas 
escolas. 

Durante observações feitas, constata-se que o 
conhecimento tende a ser trabalhado de maneira reducionista. 
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Os programas e currículos das áreas de ensino recebem um 
tratamento parcial, o que acaba determinando o “conteúdo 
escolar”. O que se percebe nas classes multisseriadas é que 
há uma redução em relação aos conhecimentos e os conteúdos 
em exercícios. 

A sala de aula precisa ser um ambiente enriquecedor, 
principalmente quando se fala de classe multisseriada, é preciso 
que o conteúdo escolar seja algo que faz sentido na vida pessoal 
e do grupo, e para que isto ocorra é bem simples, é preciso que 
os professores e os alunos se percebam como sujeitos ativos, 
autônomos e livres para apropriar-se e elaborar conhecimentos.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR
Nos últimos anos o tema formação docente ganhou espaço 
considerável enquanto campo de pesquisa acadêmica. Houve 
a preocupação em conhecer com mais propriedade o processo 
ensino/aprendizagem, a didática do professor em sala de aula, 
além de procurar compreender sua identidade enquanto sujeito 
ativo dentro da escola e fora dela.

Surge então a necessidade refletirmos sobre o papel do 
professor, frente as novas exigências da docência, pois ela, 
está ligada a um profissional especial, que precisa lutar contra 
exclusão social, ser articulador de diversos grupos, e ser 
organizador da aprendizagem dos alunos e de sua própria.

Compreendemos assim que a formação de professores é 
complexa, pois nesse processo estão envolvidos tanto os 
diferentes espaços de sua formação quanto os saberes 
diversos que devem estar articulados, compondo um re-
ferencial teórico-prático, que possibilite a estes profissio-
nais a realização de uma ação concreta e comprometida 
com a aprendizagem dos alunos. (HAGE, 2010, p.3)

Os Sistemas de Ensino ditam normas e regras para o 
professor seguir, que envolve objetivos a serem atingidos, 
entretanto, é importante não esquecer que os professores não 
buscam somente a realização de objetivos, eles atuam sobre 
seres humanos socializados e individualizados ao mesmo 
tempo. Portanto, as relações que os professores estabelecem 
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com os alunos, são relações coletivas, culturais, individuais e 
sociais. Neste sentido, Cunha (2003, p.56) cita que: 

O trabalho cotidiano dos professores (as) não pode ser 
visto como algo desligado do contexto. A tarefa de ensi-
nar é árdua e complexa, como complexos são os contex-
tos em que se desenvolve o ensino. É para esses con-
textos sociais diferentes que o professor (a) deve estar 
atento no seu labor diário. Saber agir com competência 
significa obter sucesso na tarefa de ensinar [...].

Os cursos voltados para a formação de professores 
precisam conscientizá-los que eles têm uma função na 
sociedade e uma posição social e precisam estar estruturados 
para construir competências pedagógicas, além de formar a 
identidade do professor auxiliando na pratica de ensino. Perante 
isto, é de extrema importância a relação entre teoria e prática 
na formação dos professores, pois é a partir da interação destes 
dois campos que a pratica do professor é sustentada. Cada 
uma dessas concepções provoca vínculos diferenciados entre 
professor e conhecimento e professor aluno.  Podemos concluir, 
então, que,

[...] a prática educativa é sempre a expressão de uma 
determinada forma de organização das relações sociais 
na sociedade. [...] os objetivos e conteúdos da educação 
não são sempre idênticos e imutáveis, antes variam ao 
longo da história e são determinados conforme o des-
dobramento concreto das relações sociais, das formas 
econômicas da produção, das lutas sociais. (LIBÂNEO, 
2005, p. 79).

Com isso é necessário, profissionais capacitados para 
atuar em sala de aula, já que os mesmos trabalham com a 
formação sociocultural de sujeitos formadores de opiniões e 
que o trabalho do professor apesar de ser árduo complexo e 
dinâmico, seja realizado com competência e responsabilidade 
para que assim o aprendizado do aluno saia com êxito.

Para que o professor seja um bom educador ele precisa 
de uma formação adequada, pois ele tem uma grande tarefa 
que é a de educar seu aluno, e para encarar os desafios de sua 
prática na docência, o mesmo precisa ser forte e competente, 
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principalmente no que diz respeito às escolas do campo, 
sobretudo a classe multisseriada que exigirá ainda mais deste 
docente.

Percebe-se que a formação docente colabora 
significativamente na construção de conhecimento do aluno, é 
nela que o professor se prepara e adquire habilidades na sua 
prática, contribuindo positivamente na sua atuação em sala de 
aula.

Sobre as práticas pedagógicas Lisita (et al, 2001, p. 117), 
apontam: 

[...] acreditamos que os professores, para serem autô-
nomos, necessitam assumir posturas reflexivas e críticas 
sobre o ensino como prática social e que podem fazer 
isso interrogando-se quanto aos resultados e à pertinên-
cia de seu trabalho, buscando referenciais teóricos que 
lhes possibilitem melhor compreendê-lo e aperfeiçoá-lo, 
produzindo por meio de suas próprias investigações, 
transformações no seu pensamento e na sua prática do-
cente.

Sabe-se que é através da educação que se pode 
transformar o mundo, diante disso se faz necessário que o 
professor busque formação para melhorar sua prática, para que 
de fato isto ocorra.

Nesse sentido, é preciso destacar uma nova preparação 
e prática a formação do professor, mesmo entendendo que, 
há ainda muita resistência e limitação em incorporá-la no dia-
a-dia em sala de aula. Sendo necessário compreender que a 
formação é fator principal para a qualidade do ensino, por isso 
a necessidade de conhecer e buscar novos conhecimentos. 
Diante disso:

Formação é um processo inicial e contínuo, que deve dar 
respostas aos desafios do cotidiano escolar, da contem-
poraneidade e do avanço tecnológico. O professor é um 
dos principais que mais necessidade tem de se manter 
atualizado, aliando a tarefa de ensinar a tarefa de estu-
dar. Transformar essa necessidade em direito fundamen-
tal para o alcance de sua valorização profissional e de-
sempenho em patamares de competência exigidos pela 
sua própria função social. (VEIGA, 1999, p. 26);
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Muitas vezes os professores são vistos como culpados 
pela má qualidade da educação escolar, ou seja, se aluno não 
consegue aprender a responsabilidade é do docente. Cunha 
(2003) fala que o grande vilão do fracasso escolar do aluno 
é próprio professor, em sua grande maioria isso acontece 
pela má formação adquiridas nas faculdades, dessa forma 
é indispensável que as grades curriculares dos cursos de 
licenciatura sejam reformuladas na expectativa de se conseguir 
uma formação onde o educador seja estimulado a conhecer os 
diferentes contextos dos educandos.

Acreditamos que o caminho deve ser outro desde o in-
gresso dos alunos no curso de formação, é preciso inte-
grar os conteúdos das disciplinas em situações da práti-
ca que coloque dilemas e situações problemáticas aos 
alunos e lhes possibilitem experimentar soluções. Isso 
significa ter a prática, ao longo do curso, como referentes 
direitos para comparar as situações vivenciadas com os 
estudos que estão fazendo e formar seus próprios conhe-
cimentos e convicções. (PEREIRA, 2005, p. 100).

Para ser um bom profissional e ministrar uma boa aula 
é preciso uma formação de qualidade, não desqualificando 
o professor que não possui essa devida formação, mas 
mostrando para eles que essa formação deixaria o processo de 
ensino mais fácil. Pois existem profissionais que só possuem o 
magistério e sabem dominar uma sala de aula melhor do que 
outros profissionais que possuem a formação necessária.

Nesta perspectiva, a formação dos professores está 
sendo amplamente discutida no cenário brasileiro. Re-
presentantes dos setores educacionais têm promovido 
inúmeros debates, apresentando propostas, para que 
a formação seja uma preocupação dos governos e não 
esteja contemplada somente na LDB 9394/96 e nos de-
cretos, como o nº 6.755 de 01/09/2009, que institui uma 
política nacional para a formação de profissionais do ma-
gistério da educação básica, mas que seja efetivamente 
colocada em prática por meio de programas voltados ao 
atendimento das necessidades formativas de professo-
res, no caso específico dos professores do campo. (GUI-
MARÂES, 2012. P. 45).
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Na conjuntura atual a busca por conhecimento é muito 
importante em qualquer área profissional, para suprir a 
necessidade de uma sociedade que se modifica a cada dia.

FORMAÇÃO DO PROFESSOR DA CLASSE 
MULTISSERIADA
O trabalho do professor passa por muitas diversidades. Em 
nosso trabalho, a formação docente contribui no propósito de 
ressaltar a inexistência de condições para o professor atuar 
em seu campo profissional, já que a multissérie, assim como 
a educação, não são temas muito falados nos currículos de 
formação inicial ou continuada dos docentes.

Muito se fala em formação de professores, mas o que se 
precisa fazer é uma análise crítica a respeito desta formação, 
para que se tenha melhoria e benefícios e dessa forma melhorar 
também a qualidade do ensino das escolas multisseriadas.

O campo, no contexto brasileiro, apresenta um quadro 
resultante de políticas públicas insuficientes ou inade-
quadas a sua realidade. Historicamente, o que e dado 
como direito da população em geral tem sido negado 
a população do campo, que vem amargando os piores 
índices socioeconômicos, como renda, analfabetismo e 
acesso as tecnologias, além de essa população ser rele-
gada a uma educação precária, com currículos que não 
condizem com suas necessidades, com uma infraestru-
tura deficitária e com professores sem formação ade-
quada. Faz-se necessário, então, compreender melhor 
esse contexto, que requer acesso às tecnologias e uma 
maior articulação entre a formação dos professores, as 
diferentes linguagens, a cultura digital e as práticas pe-
dagógicas, de forma a proporcionar a compreensão da 
realidade do campo e as possibilidades que a tecnologia 
oferece para sua transformação (BONILLA e HALMANN, 
2011, p. 286).

Discorrer sobre a temática da formação docente, 
principalmente no campo nos traz para discussão os desafios 
e anseios que os profissionais enfrentam no tratamento de 
suas práticas. Pois sabe-se que a Educação do Campo passa 
cada vez mais por modificações em razão de que possa ser 
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reconhecida não como algo de mau êxito, mas como objeto de 
transformação social.

A efetivação da Educação do Campo requer, entre outras 
demandas, a construção de uma proposta pedagógica 
específica para a realidade do campo e educadores e 
educadoras capacitados para implementar essa propos-
ta pedagógica. E não basta apenas serem capacitados. 
É preciso se identificarem e se inserirem na dinâmica das 
relações sociais do povo camponês. (GONSAGA, 2006, 
p. 54).

É essencial que se tenha no espaço educacional 
professores capacitados e qualificados, para que dessa forma 
o mesmo venha ministrar suas aulas voltados para o contexto 
do aluno das escolas rurais, facilitando assim a compreensão 
destes sujeitos.

O trabalho do professor apresenta inúmeros 
questionamentos e desafios, dentre os quais podemos citar o 
trabalho em classes multisseriadas, e em razão disto, variadas 
faixas etárias e diferentes níveis de aprendizagem o que acaba 
gerando um alto índice de fracasso escolar. Este fracasso pode 
também acontecer em decorrência da ausência de materiais 
pedagógicos e didáticos, que desestimula os professores, e 
faz com que os mesmos desenvolvam um trabalho sem muito 
empenho. Há a precariedade da estrutura física, transporte, 
merenda escolar e questões geográficas, o que também 
prejudica bastante o trabalho docente no campo.

Sobre isso Reis nos fala que:

É necessário repensarmos a educação do campo nos 
múltiplos contextos na ela se apresenta na sociedade vi-
gente. Se muito está se fazendo em termos de políticas 
públicas para a Educação do Campo, faz-se necessá-
rio buscar alternativas que contemple as condições de 
trabalho do docente. Estas condições dizem respeito, a 
uma política de valorização do magistério que contemple 
salários e formação inicial e continuada, estruturas físi-
cas adequadas ao trabalho, com escolas que possuam 
os espaços necessários ao desenvolvimento de práticas 
pedagógicas que possa ser bem sucedidas. (REIS 2010, 
p.13).
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O trabalho com classes multisseriadas não se resume as 
várias séries no mesmo lugar, vai mais adiante, nos desafios 
a serem ultrapassados no cotidiano. Nesse sentido, são 
necessárias políticas adaptadas para o campo que dê valor 
ao trabalho do profissional que atua nestas classes. Todavia, 
quando os alunos conseguem ir além em seus estudos, ficam 
extremamente felizes, pois sabem que estão fazendo com que 
os objetivos propostos sejam alcançados pela escola.

A formação dos professores é essencial para aperfeiçoar 
as práticas nesta organização de ensino, mas são neces-
sárias que se tenha neste processo uma formação volta-
da para este contexto. (SILVA e MEDEIROS, 2012, p.62)

O que se tem observado é que o trabalho do docente que 
opera nesta realidade ainda enfrenta muitas dificuldades, mas 
espera-se que essas dificuldades sejam superadas, tanto as de 
cunho profissional, administrativo, didático ou pessoal, pois os 
professores precisam ser valorizados, não apenas no sentido 
econômico, mas como ser que contribui para a formação de 
vários sujeitos que fazem parte do meio social.

O importante é que sejam dados ao docente, oportunidades 
para que possa transformar sua atitude diante dos incontáveis 
problemas que ele vai se deparar nas escolas do campo. 
Desse modo, é essencial que o professor esteja em incessante 
aperfeiçoamento por meio de cursos, e formação continuada, 
ultrapassando assim estratégias e técnicas do passado, estando 
aberto a novidades e possíveis aprendizagens para progresso 
de sua profissionalização.

Para que isso aconteça, precisamos ter cursos de forma-
ção continuada que possibilitem ao nosso professorado 
conhecimentos e estratégias para mediação pedagógica 
nas diferentes organizações da sala de aula, inclusive 
romper com a prática, que é a causa de muitos males na 
escola rural, de salas multisseriadas. (SILVA: 2003).

Assim, pedimos que as Políticas públicas em defesa 
da Educação do Campo possam se fortalecer, passar a ter 
espaço e condição para que o ensino do campo não seja mais 
desprezado, caracterizado como algo negativo. É necessário 



239

Eixo VII Educação no e do campo ou ribeirinha

que quem nos representa em setores maiores, possa preparar 
leis que correspondam ao direito dos cidadãos do campo.

Muitos profissionais que trabalham nas classes 
multisseriadas anseiam uma educação que seja proporcional 
a realidade de cada local. Que propicie aos campesinos 
identificação de suas especificidades e que os respeitem como 
indivíduos que fazem parte da sociedade e por isto merecem 
usufruir dos mesmos direitos.

O MST tem sido o pioneiro nesse processo de construção 
de conceitos, voltado para a educação do campo, pensando 
sempre a respeito de uma formação de acordo com a realidade 
em que os povos do campo estão inseridos, tentando assim 
separar essa visão de educação urbana.

Para atingir a tal objetivo, a formação docente deveria, 
ainda, estar centrada na perspectiva da educação liberta-
dora amparada nos princípios defendidos por Paulo Frei-
re, que entende ser papel do educador contribuir para a 
inserção dos sujeitos oprimidos num contexto em que es-
tes se coloquem no mundo de maneira ativa, consciente 
e questionadora. (Gonsaga, 2009, p.23).

Diante disto, torna-se importante uma educação focada 
nas particularidades dos campesinos e para isso, era essencial 
atribuir um nome de acordo com os ideais e com o lugar em que 
esta aconteceria.

É importante pensar nessa formação de educadores das 
escolas do campo, pois provavelmente trabalhar em classe 
multisseriada, precisará de uma formação especializada já que 
irão trabalhar com várias séries distintas ao mesmo tempo, 
o que necessitará de uma atenção redobrada, diante disso o 
professor precisa se esforçar ao máximo na educação desses 
alunos que na maioria das vezes são menosprezados por serem 
sujeitos do campo.

Em nossa pesquisa ficou claro a desconsideração com o 
professor que trabalha no campo, já que em sua maioria não 
possuem formação necessária tendo somente o magistério ou 
ensino médio, o que não contribui no ensino e aprendizagem 
do aluno, pois o docente recebeu formação insuficiente para 
ministrar uma aula de qualidade. 



240

Anais do XXI Encontro Paraense d@s Estudantes de Pedagogia

Seria muito bom se os governantes possibilitassem essa 
formação, para que assim o professor possa aperfeiçoar seus 
conhecimentos, melhorando desse modo sua atuação em sala 
de aula, como também a prática pedagógica no que diz respeito 
a aprendizagem.

Ficou claro que o docente que ensina no campo, muitas 
vezes é da cidade o que não é nada interessante para a 
comunidade. Nesse sentido, o importante seria que o professor 
fosse alguém que tem algum tipo relação com a comunidade na 
qual trabalha, dessa forma o ensino seria mais positivo, pois o 
profissional já conhece o espaço, costumes e gostos dos que 
moram no campo, o que sem dúvida melhoraria a educação 
nessa localidade.

Os docentes do campo devem ter uma formação com o 
objetivo de desenvolver o conhecimento dos alunos, fornecendo 
a eles condições de informação sobre os assuntos relacionados 
ao seu contexto.

Os conhecimentos dos sujeitos do campo são construídos 
de acordo com seu contexto, pois percebe-se uma deficiência 
na educação do campo por falta de políticas públicas de 
formação que seja voltada para as necessidades e dificuldades 
dos professores, de maneira a melhorar a aprendizagem 
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Educação no Campo
As dificuldades enfrentadas pela professora e 
os alunos da Escola São Sebastião no interior 
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo mostrar os resultados de uma 
pesquisa bibliográfica e de campo que revela a realidade da educação no 
campo, particularmente, da Escola Municipal de Ensino Fundamental São 
Sebastião localizada na zona rural de Barcarena/PA. Dessa forma, busca-
se evidenciar a realidade da escola do campo pesquisado, no interior 
do Pará, e oferecer informações sobre algumas particularidades acerca 
do processo ensino-aprendizagem, do funcionamento e das condições 
socioeconômicas de seus alunos. A pesquisa foi realizada através de 
entrevistas semiestruturada com os alunos da escola, pais, anciões da 
comunidade e a professora. Pode-se perceber que por unanimidade a 
comunidade entrevistada não está satisfeita com a realidade da educação 
no campo. Considerando os pontos abordados, os depoimentos colhidos 
e a análise do ambiente estudado, percebe-se que há a necessidade de 
se encontrar meios eficazes que garantam a efetivação de uma escola 
com qualidade para os indivíduos do meio rural, pois estes devem ser 
reconhecidos como categoria social que cumpre papel importante no 
desenvolvimento da sociedade.
Palavras-chave: Educação. Educação no/do Campo. Sala Multisseriada.

INTRODUÇÃO
A pesquisa tem por objetivo mostrar a realidade da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, localizada 
na zona rural do município de Barcarena no Estado do 
1 Graduanda do curso de pedagogia na Universidade do Estado do Pará. Belém-
PA. E-mail: pamela-costa22@hotmail.com
2 Graduanda do curso de pedagogia na Universidade do Estado do Pará. 
Belém-PA. E-mail: laynascimentocosta@gmail.com
3 Graduanda do curso de pedagogia na Universidade do Estado do Pará. 
Belém-PA. E-mail: pamela.roanny12@gmail.com
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Pará. Apresentar informações sobre o processo de ensino 
aprendizagem dos alunos da escola, a estrutura física do 
ambiente escolar e as condições socioeconômicas dos alunos 
e da comunidade ao redor.

A pesquisa tem características de pesquisa bibliográfica e 
de campo, pois segundo Gonsalves (2001):

A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que preten-
de buscar a informação diretamente com a população 
pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro mais 
direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço 
onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto 
de informações a serem documentadas [...].

A educação do campo, no Brasil, sempre ficou em 
segundo plano. É fácil chegar a essa conclusão ao analisar as 
condições das escolas localizadas nesta área investigada: a 
maioria delas encontra-se em locais isolados; a estrutura física, 
geralmente, encontra-se em péssimas condições; a maioria dos 
professores tem que se deslocar da cidade para o campo; salas 
multisseriadas; falta de merenda escolar, isso sem falar que 
essas escolas estão praticamente abandonadas. Dentre outros 
fatores.

A necessidade de se pensar em uma educação voltada 
para o campo é muito importante se pensarmos na realidade da 
sua população, e também no fato de que a maior parcela dos 
estudantes da zona rural sequer chegará a concluir o ensino 
médio. O que implica dizer que os mesmos se dedicarão ao 
trabalho rural como têm feitos os seus antecedentes, não por 
opção, mas por ausência de condições mínimas de sobrevida. 
É fácil observar o descaso oferecido aos estudantes da zona 
rural. Suas escolas são geralmente multisseriadas, o que deixa 
muito a desejar quanto à eficácia do ensino lá ministrado.

Neste artigo utilizamos depoimentos colhidos com 
05(cinco) alunos, 1(uma) professora que leciona do jardim 
II ao 4º ano do ensino fundamental, 5 (cinco) mães, 1(uma) 
merendeira, estas pessoas se dispuseram a responder as 
entrevistas. Demonstraremos que é precária a situação da 
escola em questão denunciando o decorrente descaso do 
qual essa e tantas outras escolas da zona rural são vítimas: 
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não há salas suficientes para comportar cada uma das séries 
oferecidas pelo estabelecimento; a sala de aula é multisseriada; 
merenda insuficiente e de baixa qualidade; falta de material 
didático adequado e atualizado; capacitação dos professores.

Dentre outros fatores que tornam quase inviável a oferta 
de um ensino de qualidade.

METODOLOGIA E RECURSOS
A pesquisa foi realizada no interior do Estado do Pará, na 
zona rural do município de Barcarena na Escola de Ensino 
Fundamental São Sebastião, considerando o seu universo 
a Secretaria Municipal de Educação. Durante o processo 
da pesquisa, foram utilizados os seguintes materiais: papel 
e caneta, gravador para objetivar e garantir a autenticidade 
dos depoimentos representados pela fala dos entrevistados e 
transcritas conforme o consentimento dos responsáveis dos 
alunos e câmera fotográfica.

Os dados foram coletados por meio de entrevistas 
semiestruturadas junto aos sujeitos, no qual significa um 
procedimento formal para coletar informações dos atores da 
pesquisa. De acordo com Barros e Lehfeld (2000):

A entrevista semiestruturada estabelece uma conversa 
amigável com o entrevistado, busca levantar dados que 
possam ser utilizados em análise qualitativa, selecionan-
do-se os aspectos mais relevantes de um problema de 
pesquisa.

A entrevista é um procedimento mais usual no trabalho 
de campo. O pesquisador busca obter o máximo de informes 
contidos na fala dos atores. Ela não significa uma conversa 
despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de 
coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeito-objetos 
da pesquisa que estão inseridos no contexto investigado.

A técnica da observação também foi utilizada como coleta 
de dados realizada de forma simples e direta, possibilitando 
complementar as informações, já que alguns aspectos da 
realidade apresentada ficam evidenciados nas atitudes dos 
sujeitos no momento da entrevista.
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Os procedimentos da pesquisa foram divididos em 
algumas etapas:

▪ Observação da rotina da escola;
▪ Conhecer os ambientes da escola;
▪ Entrevista com a docente e a funcionária;
▪ Entrevista com os pais e alunos que estudam na 

escola; Análise dos dados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Impulsionadas pela discussão sobre a Educação do Campo, 
visitamos uma escola da zona rural de Barcarena com o 
intuito de verificar qual a situação em que se encontrava sua 
estrutura física e investigar junto aos alunos, pais, professores 
e funcionários da escola quais as principais dificuldades 
enfrentadas.

A realidade com que nos deparamos foi a já citada 
anteriormente: estrutura física deteriorada, poucas salas de 
aula, professores tendo que se deslocar da cidade para o 
campo, turmas multisseriadas, dentre outras. A escola São 
Sebastião está localizada na comunidade São Sebastião, 
município pertencente à cidade de Barcarena/PA, possui seis 
compartimentos, dos quais dois são salas de aula, no entanto 
apenas uma é utilizada; dois banheiros, uma cozinha e uma 
secretaria. Sua estrutura física está deteriorada, as paredes 
estão sujas, o piso gasto, o telhado cheio de goteiras, os 
banheiros em péssimas condições de uso e as salas cheias de 
fezes de morcego. Na sala de leitura, verificamos que os poucos 
livros existentes são velhos, desatualizados e mal organizados. 
A falta de biblioteca e livros atualizados disponíveis que possam 
auxiliar e incentivar o gosto pela leitura e pesquisa é um dos 
problemas corriqueiros existentes na maioria das escolas 
localizadas no campo, pois dados do INEP/MEC (2007), 
demonstram que 94,8% das escolas localizadas nesta área não 
possuem biblioteca.

Foram entrevistadas cinco mães de alunos: Josivane 
Pereira, 36 anos, escolaridade: ensino fundamental incompleto; 
Margareth Santos, 41 anos, escolaridade: ensino médio 
incompleto; Danielle Dos Santos, 33 anos, escolaridade: ensino 
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médio incompleto; Marilene Do Socorro, 38 anos, escolaridade: 
ensino fundamental incompleto e Raquel Góes, 34 anos, 
escolaridade: ensino fundamental incompleto. As entrevistadas 
afirmam que a escola não possui estrutura física para acolher 
os alunos, o ensino não é de boa qualidade, pois por conta de 
ser classe multisseriada a professora não pode dar atenção e 
ensinar com maior dedicação os alunos. A entrevista com as 
mães baseou-se em tais perguntas: Qual a maior dificuldade 
do (a) seu (sua) filho (a) chegar até à escola? O que você acha 
da escola que o seu (sua) filho (a) estuda? Você acredita que 
a escola possui um ensino de qualidade? Você gostaria de dar 
uma educação melhor para seu (sua) filho (a)? O que você 
gostaria que mudasse na escola?

Uma das mães respondeu respectivamente:

As maiores dificuldades da minha filha é quando chove. 
Aqui onde a gente mora não tem asfalto, a estrada, como 
é de barro, fica só lama, e aqui não tem transporte es-
colar, as crianças tem que andar quilômetros pra chegar 
até lá e isso fica mais difícil quando chove. A escola não 
precisa de uma reforma, ela precisa ser reconstruída! En-
tão posso dizer que não me agrado da escola em que 
ela estuda. Acho que o ensino não é bom não, porque só 
tem uma professora para todas as séries e isso faz com 
que os alunos não aprendam direito. Sim, eu gostaria de 
dar uma educação melhor para minha filha, se eu tives-
se condições. Eu gostaria que mudasse tudo, tudo! Eu 
gostaria que tivesse um recomeço de tudo! Queria uma 
escola mais organizada, com mais professores, uma es-
cola de qualidade! Queria que tivesse transporte para as 
crianças, porque eu fico com pena de algumas crianças 
que moram mais longe do que a minha filha, essas crian-
ças andam muito pra chegar até a escola, muito mes-
mo, algumas delas até tem passar por uma ponte que eu 
acho muito perigosa. Eu também fico preocupada com a 
situação do meu filho mais novo, porque ele é especial e 
vai precisar de uma escola boa, com profissionais capa-
citados para receber ele. Eu queria que tudo mudasse, aí 
sim eu ia ficar feliz. (Margareth Santos)

Outra mãe respondeu, respectivamente:
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ixi... dificuldade é o que mais tem, é difícil falar só de 
uma. Mas pra mim a maior dificuldade de todas é falta 
de transporte pro meus filhos chegar na escola, todo dia 
é uma briga aqui em casa,porque eles tem que acorda 
muito cedo pra chegar na escola,nós não tem transporte 
né?! Fazer o quê! Rum! A escola que meus filhos estu-
da não presta não, eles so estudam lá porque não tem 
outra, tem só uma professora lá pra ensinar um monte 
de criança, coitada, fico até com pena dela, é muito tra-
balho. A escola é so buraco no telhado, quando chove 
alaga tudo e as criança fico sem aula, e pra completar 
ainda tem um monte de morcego lá, é ate riscado essas 
criança pegar alguma doença. A professora até que é es-
forçada, mas coitada,não consegue ensinar toda aquelas 
criança. Nos aqui do campo somo muito esquecido. Nos 
não tivemo a oportunidade de estudar direito e nossos 
filho também não tão tendo,eu queria muito ter condições 
de colocar meu filho em uma escola boa,mas queria que 
essa escola fosse aqui no nosso meio mesmo. Ai são 
tantas coisa,eu queria que viesse mais professor, queria 
que tivesse mais merenda que toda vez falta, queria que 
reformasse a escola pra acabar com esse alagamento 
que fica quando chove, isso ia ser um sonho realizado 
(Josivane Pereira)

As respostas das mães dos alunos giraram em torno 
de pedidos de melhorias tanto na estrutura física da escola, 
como na qualidade de ensino. Umas das mães falou acerca 
de computadores que existem na escola e não são utilizados 
porque até o momento não haviam sido instalados.

Os alunos entrevistados também relataram a precariedade 
da escola em que estudam, falaram sobre a falta de estrutura 
da escola, falta de merenda, falta de um transporte escolar 
adequado, dentre outras situações. Foram entrevistados cinco 
alunos do ensino fundamental: Mickelvy Botelho, 9 anos, 3° ano; 
Vanuza Sampaio, 10 anos; 4° ano; Cleyton Lamera, 9 anos, 
4° ano; Jamilly dos Santos, 10 anos, 4° ano e Kesya Duarte, 
10 anos 5° ano. As perguntas foram: Quais as suas maiores 
dificuldades de chegar até a escola? Você gosta de ir à escola? 
Por quê? Qual profissão você quer ter quando se tornar adulto? 
Você gosta da profissão dos seus pais? O que você mais gosta 
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na escola? Você vai todos os dias para a escola? O que você 
gostaria que mudasse na escola? Um dos alunos respondeu:

Eu acho ruim ir pra escola porque é muito longe e quan-
do chove a gente fica tudo melado de lama. Eu gosto de 
ir pra escola porque quero aprender e também porque 
tem merenda. Eu quero ser policial. Eu não gosto da pro-
fissão do meu pai, ele trabalha na roça e chega muito 
cansado em casa, fico com pena dele. O que eu mais 
gosto na escola é a hora do recreio. Eu não vou todos 
os dias pra escola, ainda mais agora que chove todo dia. 
Eu queria que esse prefeito fosse embora e viesse outro 
prefeito que cuidasse da nossa escola, queria que ele 
mandasse mais merenda, outra professora e cadeira pra 
gente sentar na hora da merenda. Ah... e um ônibus tam-
bém (Mickelvy Botelho)

Na visão dos alunos entrevistados a escola tem grande 
importância em suas vidas, pois quando perguntados se 
pretendiam dar continuidade aos estudos todos responderam que 
sim. Mesmo sendo bem jovens, essas crianças demonstraram 
pensar no futuro, como sugestões de profissões futuras foram 
citadas por elas: Médico, Policial, Professor, Enfermeiro e 
motorista. Todas as crianças entrevistadas reclamaram da 
estrutura da escola e da falta de alimentação.

Para a merendeira da escola foram perguntadas as 
seguintes questões: qual a sua maior dificuldade para exercer 
sua profissão? E o que você gostaria que mudasse na escola? 
Dona Maria Rosa Lopes, respondeu:

Ah minhas filhas, que bom que vocês vieram fazer esse 
trabalho aqui, nossa escola ta precisando mesmo. Bom, 
a minha maior dificuldade é quando falta merenda, e isso 
acontece na maioria das vezes, e o pior é que quando 
tem merenda, não tem os ingredientes pra temperar a 
comida, aí fica muito difícil. Eu queria que a escola ti-
vesse mais atenção do governo, que tivesse um ônibus 
pra essas crianças vir estudar, tem umas que moro muito 
longe, também queria que tivesse um lugar certo pra elas 
comere porque elas tem que comer ou na sala de aula ou 
no chão, também  queria que viesse outra funcionária pra 
me ajudar, poque eu que tenho que varrer, passar pano 
e ainda fazer a merenda, aí fica demais cansativo pra 
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mi. Essa escola precisa de uma melhora, essas crianças 
merecem (Dona Rosa Maria Lopes)

Por fim a professora Ivanilde Cardoso da Silva, formada 
no curso de pedagogia, nos descreve sua experiência de 
acordo com os questionamentos feitos: Quais são suas maiores 
dificuldades de exercer a docência nas classes multisseriadas? 
Quais são os materiais didáticos usados no ensino? Você gosta 
de exercer a docência no campo? Porque? Você acredita que 
os alunos saem preparados da escola? O que você gostaria que 
mudasse na escola? As respostas foram respectivamente:

A maior dificuldade desse tipo de classe, é em relação a 
atenção que tento dar necessariamente à todas as crian-
ças, pois algumas tem muitas dificuldades na leitura e 
escrita, por conta as turmas são do jardim I ao 5º ano, 
esse ano que tenho jardim II ao 4º ano.  Não tenho tempo 
necessário para dar atenção a todos e acaba que não 
fico satisfeita com o trabalho porque acaba que uns pre-
cisam de mais ajuda que os outros. Os materiais que eu 
uso são os livros, cadernos, giz é ... temos alguns jogos e 
livros de leitura. Eu gosto de trabalhar no campo porque 
acho um ambiente tranquilo, quando nós temos o apoio 
da comunidade a gente se sente segura e, assim acre-
dito que o aluno sai preparada da escola mesmo com 
tantas dificuldades, pois trabalhamos a leitura, escrita e 
as quatro operações fundamentais, quando vão para a ci-
dade já não vão se sentir tão envergonhados lá. Gostaria 
que houvesse maior apoio do poder público, a gente so-
licita que seja feito reparos na escola, mas nem sempre 
eles vem e quando vem deixam o trabalho pela metade 
(Ivanilde Silva)

O relato da professora demonstra o descaso existente 
para com as escolas do campo salientando o fato de que, para a 
entrevistada, as escolas urbanas são priorizadas em detrimento 
das da zona rural ficando, mais uma vez, o campo subordinado 
à cidade.

CONCLUSÃO
Os pontos apresentados nesta pesquisa acerca do contexto 
escolar investigado, os depoimentos junto com a análise do 
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ambiente observaram-se que é extremamente necessário 
encontrar meios que sejam eficazes para ter uma educação 
com qualidade para as pessoas que residem na zona rural, pois 
cumprem um papel importante na sociedade.

Durante o estudo, foi possível verificar que são muitas 
as dificuldades enfrentadas na realidade que foi pesquisada. 
Entretanto, os problemas citados se tornam mais graves pela 
ausência das políticas públicas para garantir a efetivação das 
leis que estabelecem que a educação no campo deve estar de 
acordo com as características regionais e culturais da sociedade, 
o que na prática não acontece.

Diante de toda problemática, é fundamental o acesso 
dessa população rural à escola, pois devem usufruir de seus 
direitos como cidadãos. As dificuldades enfrentadas dos alunos 
da Escola São Sebastião são as mesmas ou parecidas com as 
de outros alunos Brasil a fora, consequência da falta de atenção 
dos órgãos públicos responsáveis pela gerência dos recursos 
destinados à educação.
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Autismo
A importância de conhecer para incluir

Edilene Silva Amaral1

Ester Mauris dos Santos2

Fernanda Emanuelle Mendes Soares3

Resumo: Com o passar do tempo tem-se pesquisado cada vez mais 
sobre o transtorno do espectro autista, porém ainda há uma grande 
dificuldade quanto a inclusão destas pessoas na sociedade. A partir 
dessa percepção desenvolvemos este artigo, com o objetivo de mostrar 
o autismo desde seu histórico, suas evoluções e a criação da lei que 
ampara os autistas, ressaltando a importância da sociedade, da família 
e da escola para o desenvolvimento dos mesmos, e destacando as 
formas de comunicação alternativa que podem auxiliar neste processo. 
Tal pesquisa foi desenvolvida com embasamento teórico. No decorrer do 
estudo, percebeu-se que é grande o número de informações que há sobre 
o tema, porém ainda são poucas as pessoas que se informam sobre o 
assunto, o que contribui para que perdure o preconceito e o desrespeito 
aos autistas. Isso acontece também na educação, pois, mesmo com 
aplicativos gratuitos que podem ser usados como mediadores para a 
interação de alunos autistas, há poucos profissionais qualificados para 
atender as necessidades desses estudantes, o que não contribui para 
uma aprendizagem significativa do autista. A partir disso percebe-se que 
não basta ter apenas pesquisas sobre autismo, deve-se haver a busca 
pelo conhecimento, par que se compreenda o autista, e esses possam ter 
uma melhor qualidade de vida e possam ser incluídas na sociedade, sem 
preconceitos negligências e codinomes.
Palavras-chave: Autismo. Informação. Inclusão.

INTRODUÇÃO
Este artigo tem por objetivo informar sobre o autismo, mostrando 
um breve histórico, suas evoluções e a criação da lei que ampara 
1 Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade 
do Estado do Pará (UEPA). E-mail: edilenesamaral@hotmail.com
2 Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade 
do Estado do Pará (UEPA). E-mail: ester.mauris@gmail.com
3 Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade 
do Estado do Pará (UEPA). E-mail: fernandaemanuelle2@gmail.com
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os autistas, ressaltando a importância da sociedade, da família 
e da escola para o desenvolvimento dos mesmos, e destacando 
as formas de comunicação alternativa que podem auxiliar neste 
processo.

A palavra “autismo” deriva do grego “autos”, que significa 
“voltar-se para si mesmo”. A primeira pessoa a utilizá-la foi o 
psiquiatra austríaco Eugen Bleuler, em 1908, para se referir a 
um dos critérios adotados em sua época para a realização de um 
diagnóstico de Esquizofrenia. Estes critérios, os quais ficaram 
conhecidos como “os quatro As” de Bleuler, são: alucinações, 
afeto desorganizado, incongruência e autismo. A palavra referia-
se à tendência do esquizofrênico de “ensimesmar-se”, tornando-
se alheio ao mundo social – fechando-se em seu mundo, como 
até hoje se acredita sobre o comportamento autista.

No século XIX se iniciou algumas pesquisas sobre 
indivíduos que apresentavam transtornos afetivos e movimentos 
estereotipados. Leo Kanner em 1943 apresentou esses estudos 
que foram pesquisados por outros médicos pelo mundo. Mas as 
pesquisas continuaram acerca do autismo. Sempre um grupo 
de pessoas eram analisadas e assim traçavam alguns aspectos 
comuns entre elas. Ao longo de todo esse período muitas 
pesquisas foram feitas e teses foram derrubadas. Todos esses 
estudos foram de grande contribuição para o conhecimento que 
temos hoje sobre este transtorno.

Ao mesmo tempo que há estudos falando sobre o autismo 
e sobre como trabalhar com essas crianças e adultos, ainda 
há uma ausência de profissionais que saibam lidar com esse 
transtorno. Ainda há escolas que não tem as estruturas e 
profissionais qualificados para atender essas crianças.

Nesse quadro percebemos a falta de qualificação de 
profissionais, pois, não há a formação continuada, e a escola 
não segue à risca o que Lei de pessoas autistas exige de cada 
instituição e profissional. Este trabalho vem para esclarecer 
sobre essa definição do autismo e como a síndrome atingi 
o desenvolvimento social, cognitivo e afetivo que irá estar 
presente em toda a vida do indivíduo. E verificar dentro dos 
grupos: família, trabalho e escola, o quanto a Lei está presente 
ou não para amparar os direitos dessas pessoas.
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
Segundo a AMA (Associação de amigos do autista) Bahia,

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um termo que 
tem sido usado por muitos profissionais para descrever 
crianças que apresentam dificuldades na interação so-
cial, no brincar e na comunicação. O TEA não é um ter-
mo médico. Mas é uma maneira prática de descrever um 
grupo grande e variado de crianças com semelhanças 
na sua maneira de processar as informações e entender 
o mundo é uma condição geral para um grupo de desor-
dens complexas do desenvolvimento do cérebro, antes, 
durante ou logo após o nascimento. Esses distúrbios se 
caracterizam pela dificuldade na comunicação social e 
comportamentos repetitivos. (AMA Ba, 2015, p.1)

Por volta dos anos 50, atribuía-se o autismo a falta de 
equilíbrio emocional dos pais, dizia-se que filhos indesejados 
recebiam pouco amor e “calor materno”, e isso fazia com que 
eles nascessem com TEA (Transtorno do Espectro Autista) , 
porém, pesquisas desmistificaram essa causa, e hoje sabe-se 
que o autismo não tem uma causa especifica.

Quanto à abordagem biológica Assumpção e Pimentel 
(2000) afirmam que as causas do autismo são desconhecidas, 
porém várias doenças neurológicas e/ou genéticas foram 
apresentadas como sintomas do autismo. Problemas 
cromossômicos, gênicos, metabólicos e mesmo doenças 
transmitidas/adquiridas durante a gestação, durante ou após o 
parto, podem estar associados diretamente ao autismo.

Nem sempre é fácil chegar a um diagnóstico do espectro 
autista e este deve ser feito por mais de um profissional. Existem 
alguns traços que podem mostrar um determinado grau de 
autismo na criança, e os principais são:

▪ A criança fica isolada, evitando o contato social;
▪ Não interage com os colegas e nem com professores;
▪ Comunica-se precariamente e não entende, muitas 

vezes, o que lhe é comunicado;
▪ Possui manias, gestos ou comportamentos repetitivos 

(desde limpar objetos até tique nervoso)
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▪ Dificuldade de interpretar o estado emocional dos 
outros;

▪ Mostra indiferença afetiva ou coerência de empatia 
social ou emocional;

▪ Possui comportamentos súbitos e agressivos, como 
birras injustificadas e acessos de fúria;

▪ Uso repetitivo das palavras.

Embora todas as pessoas com autismo partilhem as 
mesmas dificuldades, elas apresentam os sintomas em diferentes 
intensidades. Assim, essas diferenças podem existir desde 
o nascimento e serem óbvias para todos; ou podem ser mais 
sutis e tornarem-se mais visíveis ao longo do desenvolvimento. 
Podem ser associadas com deficiência intelectual, dificuldades 
de coordenação motora e de atenção e, às vezes, as pessoas 
com autismo têm problemas de saúde física, tais como sono e 
distúrbios gastrointestinais e podem apresentar outras condições 
como síndrome de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia 
ou dispraxia. Na adolescência podem desenvolver ansiedade e 
depressão.

Alguns autistas podem ter dificuldades de aprendizagem 
em diversos estágios da vida. Outras poderão levar uma vida 
relativamente “normal”, enquanto terceiras poderão precisar de 
apoio especializado ao longo de toda a vida.

Segundo Varella 2011:

O autismo acomete pessoas de todas as classes sociais 
e etnias, mais os meninos do que as meninas. Os sinto-
mas podem aparecer nos primeiros meses de vida, mas 
dificilmente são identificados precocemente. O mais co-
mum é os sinais ficarem evidentes antes de a criança 
completar três anos. De acordo com o quadro clínico, 
eles podem ser divididos em 3 grupos:

1) ausência completa de qualquer contato interpessoal, 
incapacidade de aprender a falar, incidência de movi-
mentos estereotipados e repetitivos, deficiência mental;

2) o portador é voltado para si mesmo, não estabelece 
contato visual com as pessoas nem com o ambiente; 
consegue falar, mas não usa a fala como ferramenta de 
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comunicação (chega a repetir frases inteiras fora do con-
texto) e tem comprometimento da compreensão;

3) domínio da linguagem, inteligência normal ou até su-
perior, menor dificuldade de interação social que permite 
aos portadores levar vida próxima do normal.”(Varella, 
2011, p.1)

Quanto a sensibilidade sensorial de alguns autistas, de 
acordo com Rimland (1990), “Cerca de 40% das crianças com 
autismo tem alguma anormalidade de sensibilidade sensorial”. 
Isto pode ocorrer em um ou em mais dos cinco sentidos – 
visão, audição, olfato, tato e paladar – que podem ser mais ou 
menos intensificados. Por exemplo, uma pessoa com autismo 
pode achar determinados sons de fundo, que outras pessoas 
ignorariam, insuportavelmente barulhentos. Isto pode causar 
ansiedade ou mesmo dor física.

Alguns indivíduos que são sub sensíveis podem não sentir 
dor ou temperaturas extremas. Outras podem balançar rodar 
ou agitar as mãos para criar sensação, ou para ajudar com o 
balanço e postura ou para lidar com o stress ou ainda, para 
demonstrar alegria.

As pessoas com sensibilidade sensorial podem ter mais 
dificuldade no conhecimento adequado de seu próprio corpo. 
Consciência corporal é a forma como o corpo se comunica 
consigo mesmo ou com o meio. Um bom desenvolvimento do 
esquema corporal pressupõe uma boa evolução da motricidade, 
das percepções espaciais e temporais, e da afetividade.

METODOLOGIA
Optou-se uma metodologia baseada em uma pesquisa 
documental e revisão bibliográfica, por meio de análises de 
artigos, onde procurou-se pesquisar, discutir e explicar as 
especificidades do transtorno do espectro autista, mostrando 
seu histórico, suas características, direcionando para a família 
e escola mostrando a importância de se cumprir a lei que 
ampara os autistas e, finalizando com a questão pedagógica 
onde pesquisou-se técnicas de comunicação alternativa para 
autistas.
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Tais discussões foram criadas, baseadas na lei 12.764, 
de 27 de dezembro de 12 no site do Doutor Dráuzio Varella, 
médico, ciêntista e escritor brasileiro, nas obras de SANTOS 
(2008), LEBOYER (2005); GOMES; FIGUEIREDO; POULIN 
(2010) e informações contidas no site da Associação de Amigos 
do Autista da Bahia (AMA Bahia), entre outras obras.

FAMÍLIA, ESCOLA E SOCIEDADE
Desde 1908 (quando o termo foi usado pela primeira vez) 

até os dias de hoje, os autistas vêm, mesmo que lentamente, 
ganhando o seu espaço.

Uma das conquistas ocorreu em 2007, quando a ONU, 
visando chamar a atenção para o transtorno e despertar o 
interesse da sociedade, instituiu o dia 2 de Abril como o dia 
mundial de conscientização do Autismo. A intitulação deste 
dia foi importante para que se pesquise mais sobre o assunto, 
desmistifique-se crenças e separe o que não é cientifico.

Outra grande melhoria ocorreu em 2012, quando foi 
sancionada a Lei Berenice Piana, que funciona como uma 
proteção a pessoas autistas. Esta lei enquadra o autista como 
pessoa deficiente para todos os termos legais.

Tudo que envolve o autismo deve estar em regularidade 
de acordo com a Lei, nº 12.764, que é de grande avanço, dando 
um lugar e direitos para crianças e adultos que tem TEA.

Segundo a lei Berenice Piana:

§ 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é con-
siderada pessoa com deficiência, para todos os efeitos 
legais.

I - A intersetorialidade no desenvolvimento das ações e 
das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno 
do espectro autista;

II - a participação da comunidade na formulação de polí-
ticas públicas volta-das para as pessoas com transtorno 
do espectro autista e o controle social da sua implanta-
ção, acompanhamento e avaliação;

III - a atenção integral às necessidades de saúde da pes-
soa com transtorno do espectro autista, objetivando o 
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diagnóstico precoce, o atendimento multi-profissional e o 
acesso a medicamentos e nutrientes;

VI - A responsabilidade do poder público quanto à infor-
mação pública relati-va ao transtorno e suas implicações;

VII - O incentivo à formação e à capacitação de profis-
sionais especializados no atendimento à pessoa com 
transtorno do espectro autista, bem como a pais e res-
ponsáveis;

Então, o autista tem direito a políticas públicas direcionadas, 
e deve ser disponibilizado atendimento médico e tratamento 
com uma equipe de vários profissionais para atuar em cada 
dificuldade que a criança tiver, e de acordo com a necessidade 
dela.

Também é necessário conscientizar a comunidade, pois é 
previsto por lei que deve ser esclarecido a todos o que é autismo 
e suas gravidades. A informação é um ponto muito importante, 
pois, ela não deve ser dada somente aos professores que vão 
trabalhar a inclusão desta criança na escola com as outras, 
mas também para todos que estão ao redor de quem tem TEA 
(Transtorno do espectro autista) e, para que ele possa ter uma 
vida “normal” e obtenha autonomia.

Todos os deveres e direitos devem ser disponibilizado 
aos autistas, não importando a classe social, e assegurando a 
eles vida digna, acesso ao mercado de trabalho, atendimento 
hospitalar. A educação também está como direito, sendo a 
instituição que negá-la penalizada com multas.

A inclusão já começa na sanção da Lei na defesa dos 
autistas como foi visto nos parágrafos anteriores. É bom 
ressaltar que não há cura para o Transtorno do Espectro 
Autista, o que há são intervenções necessárias para eles terem 
o máximo de autonomia e contato com o meio social no qual 
está inserido e assim desenvolver outras habilidades, como 
por exemplo a linguagem, motricidade, comportamento, dentre 
outros necessários para seu desenvolvimento. A inclusão 
nesse ambiente é ideal para estabelecer uma rotina, regular 
comportamentos e ter contato com outras pessoas.

É previsto por Lei que eles tenham direito ao mercado 
de trabalho. Porém, há muitas controvérsias se eles podem ou 
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não ter uma vida “normal”. Ou seja, nem todos que tem TEA 
exercem algum tipo de trabalho.

Passando para o ambiente escolar temos uma grande 
dificuldade com relação a inclusão. A falta de formação dos 
profissionais capacitados, salas lotadas, falta de conhecimento 
sobre o assunto, poucos recursos para o ensino lúdico deste 
aluno. Esses fatores acabam excluindo a criança com autismo, 
e logo é negado a ela um direito que é obrigatório.

Muitos pais sofrem com relação a matricula, pois, a 
maioria das escolas não aceitam alunos com deficiência, e isso 
não deveria acontecer, já que de acordo com a lei Berenice 
Piana a pessoa autista deve ter acesso à educação e ensino 
profissionalizante e se negado esse direito a escola é penalizada 
com multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários mínimos.

Muitas escolas agem de má fé, fazendo com que a 
família contrate alguém de fora do corpo docente para poder 
acompanhar o aluno na sala de aula, isso é totalmente errado, 
já que a instituição deve disponibilizar pessoas especializadas 
para acompanhar o aluno.

Portanto, a escola possui um papel importante não no 
requisito diagnóstico, mas no parecer pedagógico, ou seja, os 
professores têm um papel fundamental na vida de cada aluno, 
pois cabe a eles na escola observarem o aluno, perceberem 
quando ele possui um comportamento diferente diante dos outros 
e a partir disso alertar a família para que eles venham procurar 
o acompanhamento adequado, e após esse acontecimento, 
o professor juntamente com a família busquem meios para 
trabalhar o desenvolvimento na aprendizagem daquele aluno.

Os autistas aprendem de forma diferenciada, sendo assim 
o professor tem que se adequar ao aluno, ao seu material de 
ensino, sua forma de comunicação entre outros.

Segundo Santos, (2008, p.30) “É de responsabilidade do 
professor a atenção especial e a sensibilização dos alunos e dos 
envolvidos para saberem quem são e como se comportam esses 
alunos autistas”. Ou seja, professor não deve simplesmente 
trabalhar meios somente para o aluno autista, mas também com 
a turma toda, para que haja um convívio adequado e de união 
entre eles.
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Quando se deseja que a criança olhe para o professor, 
segura-se delicadamente o rosto dela, direcionando-o 
para o rosto do professor. Pode-se falar com a criança, 
mesmo que seu olhar esteja distante, tendo como meta 
um desenvolvimento de uma relação baseada em contro-
le, segurança, confiança e amor. (Santos, 2008, p.31-32).

O autista dificilmente atende quando é chamado, dessa 
forma se faz necessário que o professor saiba lidar com essa 
situação da melhor forma.

Faz-se necessário o conhecimento sobre o autismo, para 
que o educador possa desenvolver um trabalho melhor com 
este aluno, não limitando apenas ao estagiário selecionado para 
cuidar da criança, estagiário esse que na maioria das vezes não 
possui formação adequada.

É importante que o docente utilize materiais que estimulem 
esse aluno, ou seja, matérias que o agradem, utilizar meios 
simples, tanto em atividades que não tenham um longo período 
de tempo, usar linguagem simples, pois geralmente o autista 
não processa uma linguagem muito complexa.

Deve utilizar imagens, atividades que sejam prazerosas 
para esse aluno, para que por meio dela venha ter um melhor 
aprendizado, criar rotinas, para que possa ser assimilada pela 
criança, sendo ela já terá um conhecimento sobre, evitar falar 
muito alto entre outros.

Há diversas atividades que podem ser utilizadas, como os 
cartões de comunicação podem ser utilizados como meio de 
comunicação receptiva e expressiva com crianças com autismo, 
desde que já tenha intenção de comunicar-se e que esteja na 
fase simbólica de comunicação. Eles podem ser utilizados em 
vários ambientes de acordo com o contexto que a criança se 
encontra. As figuras escolhidas para os cartões devem ser o 
mais próximo possível da realidade da criança para que possa 
dar sentido e ver funcionalidade no seu uso.

Há também, o AEE, que é um serviço que permite que 
o aluno com deficiência ou síndrome possa participar das 
atividades curriculares da escola regular. Ele participa com o 
auxílio de meios inovadores que são ajustados para cada aluno 
dependendo de sua especificidade.
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Segundo GOMES; FIGUEIREDO; POULIN (2010, p.40-
45) “O AEE comple-menta a formação do aluno e visa a sua 
autonomia e independência na escola co-mum e fora”.

Assim o Atendimento Educacional Especializado melhora 
a inserção do au-tista e o seu desenvolvimento.

No ambiente escolar os cartões podem ser utilizados 
para contar uma história conhecida que pode ser realizado pelo 
professor de AEE (Atendimento Educacional Especializado) e 
da sala comum, reconto da história pelo aluno e também em 
parceria com os outros alunos da sala comum bem como pode 
ser utilizado para a produção de uma história, um relato e etc.

O Autismo modifica também toda estrutura familiar em seu 
modo de agir, pensar. A primeira resposta da família, em relação 
a síndrome do filho é a rejeição e culpa. Para a família que 
convive diariamente com essa criança a aceitação e adaptação 
é difícil. Para os demais familiares isso é um problema que 
poucos sabem lidar, pois, não existem muitos programas de 
orientação que possam dar suporte para que as famílias possam 
lidar com o “problema”.

O papel da família frente as dificuldades de seus filhos 
vêm tomando outro formato com o decorrer dos anos. Se 
antes os pais tinham a postura de apenas assistir e não se 
envolver, agora tomam a postura de parceiros de profissionais 
especializados que proporcionam ótimos resultados.

Se a família promover meios para que a criança se 
desenvolva de forma autônoma obterá resultados satisfatórios. 
O principal foco do tratamento de crianças autistas é o trabalho 
colaborativo e a interação entre os ambientes em que a criança 
está inserida, para obter resultados satisfatórios em relação ao 
desenvolvimento da criança. Pois, segundo SANTOS (2008, 
p.31e 32):

É importante à continuidade do ensino para uma crian-
ça autista, para que se torne menos dependente, mes-
mo que isto envolva várias tentativas, e ela não consiga 
aprender. É preciso atender prontamente toda vez que 
a criança autista solicitar e tentar o diálogo, a interação, 
Quando ocorrer de chamar uma criança autista e ela não 
atender, é necessário ir até ela, pegar sua mão e levá-la 
para fazer o que foi solicitado. Toda vez que a criança 
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conseguir realizar uma tarefa, ou falar uma palavra, ou 
enfim, mostrar progresso, é prudente reforçar com elo-
gios. (Santos, 2008, p.31-32)

PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO AUTISTA
Faltam instituições com programa integrado de atividades que 
estimulem o seu desenvolvimento. Pais de crianças autistas se 
desesperam, porque não encontram unidades especializadas 
próprias que ofereçam atendimento gratuito e integral aos filhos.

Há necessidade de um programa integrado, de atividades 
que estimulem o seu desenvolvimento, necessidade de uma 
equipe multidisciplinar, formada, entre outros, por psicólogo, 
fonoaudiólogo, de um expert em instrução programada, como 
em matemática o método de ensino Kumon, aulas de natação, 
atividades que levem à concentração, que exercite a memória, 
como jogos de computador.

O fonoaudiólogo é um profissional que faz parte da equipe 
multidisciplinar que atende os autistas. Ele é um profissional 
da área da Saúde e é responsável pela avaliação, orientação, 
terapia (habilitação e reabilitação). A Fonoaudiologia possui 
sete áreas de especialização reconhecidas pelo Conselho 
Federal de Fonoaudiologia: Audiologia, Disfagia, Linguagem, 
Motricidade, Saúde Coletiva, Voz e a área Escolar Educacional.

Na área da Linguagem é competência do Fonoaudiólogo 
intervir no acompanhamento de crianças com TEA (Transtorno 
do Espectro Autismo).

Na intervenção, são trabalhadas as habilidades necessárias, 
as quais a criança apresenta dificuldades. O objetivo principal 
dessa intervenção é tornar a comunicação funcional. E para 
isso existem métodos comprovados cientificamente através da 
comunicação alternativa para contemplar esta habilidade.

Um deles é o aplicativo gratuito PECS: Método que utiliza 
figuras e adesivos para facilitar a comunicação e compreensão 
ao estabelecer uma associação entre a atividade/símbolo.

Há outros métodos de intervenção, como:
TEACCH, que conforme SCHWARTZMAN (1995, p. 233 e 

234) é um método de trabalho que foi desenvolvido a partir de 
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intensa observação comportamental no ano de 1966 nos EUA, 
pelo Dr. Eric Schopler, na Universidade da Carolina do Norte, 
o qual tornou-se um programa muito utilizados nas escolas 
americanas, o mesmo expandiu-se pela Bélgica, Inglaterra, 
Israel, Austrália e Japão. No Brasil, o método foi implantado 
em março de 1991, no Centro TEACCH em Novo Horizonte, 
na cidade de Porto Alegre/RS. O termo TEACCH significa 
em inglês Tratamento e Educação para Autistas e Crianças 
com Deficiências relacionadas à Comunicação, segundo 
SCHWARTZMAN (1995, p. 233).

Conforme ROCHA (In: INTERNET, 1998) os propósitos 
do método, segundo o Dr. Gary Mesibov, Diretor da Divisão 
TEACCH, da Universidade da Carolina do Norte, são: - Habilitar 
pessoas portadoras de autismo a se comportar, na comunidade, 
de forma tão funcional e independente quanto possível; - 
Promover atendimento adequado para portadores de autismo 
e suas famílias, e para aqueles que vivem com eles; - Gerar 
conhecimentos clínicos teóricos e práticos sobre autismo e 
disseminar informações relevantes através de treinamento e 
publicações.

Esse programa estruturado que combina diferentes 
materiais visuais visa organizar o ambiente físico através de 
rotinas e sistemas de trabalho, de forma a tornar o ambiente mais 
compreensível, propiciando a independência e o aprendizado.

Imagem 1: Programa TEACCH

Fonte: Ana Leite, 2014
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Existe também a Terapia ABA, que é o método Análise 
do Comportamento Aplicada (Applied Behavior Analysis; 
abreviando: ABA) um termo advindo do campo científico do 
Behaviorismo, que observa, analisa e explica a associação 
entre o ambiente, o comportamento humano e a aprendizagem. 
Esse método é usado para ensinar crianças com autismo, 
além de ser aplicado como base para instruções intensivas e 
estruturadas em situação de um-para-um, pois é uma análise 
comportamental aplicada que se embasa na teoria do aprendizado 
baseado no condicionamento operante e reforçadores para 
incrementar comportamentos socialmente significativos, reduzir 
comportamentos indesejáveis e desenvolver habilidades.

Tanto o TEACCH como o Terapia ABA, são aplicativos 
que podem ser baixados gratuitamente, visando o auxílio no 
processo de aprendizagem do autista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do eixo de educação especial surge a importância 

de debater-se sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), 
que apesar de pesquisas e tentativas de conscientização sobre 
o assunto, ainda gera muitas dúvidas e preconceitos.

É importante ressaltar que todos devem saber e conhecer 
sobre este transtorno, para assim está de acordo com a lei 
que ampara as pessoas com autismo, sem olhar para classe 
social, cor ou raça, pois todos são iguais perante a Lei. Para 
nós, profissionais da educação, é de extrema importância a 
conscientização e a procura por mais pesquisas que envolvam 
o autismo, já que muitas perguntas ainda estão sem respostas, 
e também, a cada dia que passa sempre está sendo atualizado 
algo sobre o TEA.

O número de artigos e pesquisas sobre o autismo estar se 
tornando algo frequente, porém, não aumentou o interesse de 
escolas e ambientes profissionalizantes em ler essas pesquisas, 
contribuindo para que se permaneça e defenda-se a tese de 
que o autista é incapaz de fazer qualquer coisa.

E isso inicia-se muitas vezes pela própria família, que 
impossibilita a autonomia do indivíduo, pois, acredita que suas 
ações são limitadas.
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A Lei foi muito bem elaborada com o intuito de preservar 
a vida do autista e dar possibilidades a ele para viver uma vida 
comum, no entanto, não passam apenas de parágrafos e incisos. 
Na prática as pessoas que sofrem de TEA (Transtorno do espectro 
autista) ainda não possuem esses direitos. Há “brechas” tanto 
na lei como também, na escola, família etc. Instituições que 
deveriam amparar essas crianças, adolescentes e adultos tem 
tratado o autismo com descaso, facilitando a evasão escolar, os 
maus tratos dessas pessoas, a dependência em vestir uma peça 
de roupa e outros. O autismo irá acompanhar o indivíduo o resto 
da vida? Sim, no entanto há formas de torna-los independentes 
e terem uma vida “normal”. De terem uma vida estudantil, um 
emprego, formarem uma família e de terem a profissão que eles 
escolherem. É assim que uma pessoa dita normal quer viver, 
então o autista também tem esse direito.
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Os sujeitos da educação especial no 
contexto dos documentos legais

Laiane da Silva Ferreira1

Hildete Pereira dos Anjos2

Resumo: Este artigo trata de uma análise feita em documentos legais a 
fim de compreender o conceito de sujeito em situação de deficiência e a 
visão da própria deficiência presente nestes discursos, visando entender 
como se configuram estas políticas em relação a inclusão, inserção 
social e educacional destes sujeitos. Para tal, foi necessário no percurso 
metodológico, um leque de procedimentos que incluem a análise 
documental e de conteúdo, buscando articular as dinâmicas discursivas 
em enfrentamento com o discurso oficial. Por se tratar de uma pesquisa 
em andamento e com muitas vertentes ainda sendo desveladas, os 
resultados aqui apresentados são considerações iniciais de tal pesquisa. 
Até então foi possível uma visão mais ampla das concepções acerca da 
deficiência presente nos documentos legais, que se caracterizam pela 
transformação da visão da pessoa em situação de deficiência, à medida 
que são promulgadas novas leis e decretos. Evidenciou-se ainda ao longo 
da análise dos documentos legais, uma visão da pessoa em situação de 
deficiência como um sujeito incapaz e improdutivo, disseminando a ideia 
de um sujeito inábil. Este discurso está presente de forma sutil nas leis e 
decretos que regem essa questão em nosso país. Em muitos documentos 
a deficiência é tida como característica do sujeito quando não vista como 
parte do próprio sujeito. Tais ideias podem e devem ser desconstruídas 
para que prevaleça a igualdade nas diferenças.
Palavras-chave: Deficiência. Educação inclusiva. Políticas Públicas.

INTRODUÇÃO
As instâncias de gestão da educação, no nível governamental, 
têm produzido legislação e recomendações que expressam as 
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políticas públicas a respeito da inclusão do aluno em situação 
de deficiência na escola pública. Tais documentos compõem o 
corpus deste trabalho, devendo ser analisados inicialmente como 
se configuram tais leis e quais os conceitos de deficiência e do 
sujeito em situação de deficiência presente na documentação 
legal aqui revisada.

Temos como objetivo é analisar a produção documental 
das políticas educacionais relativas à deficiência que têm 
repercussão regional e caracterizar essa repercussão. Para tal 
está sendo feita uma revisão da literatura referente a legislação 
educacional e inclusão nos últimos anos, bem como o 
levantamento da produção legal recente a respeito da inclusão.

O conceito de deficiência e do sujeito em situação 
de deficiência tem se alterado com as mudanças de leis e 
decretos, mas ainda é possível perceber, ainda que de forma 
sutil, uma ideia de deficiência como parte do sujeito ou como 
algo carregado por ele, nos discursos dos documentos legais. 
Tais conceitos disseminam um ideal de “normalidade” à 
ser seguido, e a medida que um determinado sujeito não se 
encaixa nesta normalidade ele é excluído do meio social para 
que não perturbe o padrão de sociedade “perfeita”. O que não 
veem é que este padrão em si nega as subjetividades de cada 
indivíduo. O que nos incomoda é a incerteza de até quando 
novas leis e decretos persistirão em estabelecer este ideal de 
“normalidade”, e ainda, até quando este ideal será reproduzido 
isolando pessoas por suas diferenças e peculiaridades das 
quais todos somos compostos pela simples comodidade da 
negação das diferenças.

O trabalho aqui apresentado irá fazer uma breve análise 
de alguns dos documentos legais que discorrem sobre direitos 
e deveres da pessoa em situação de deficiência bem como o 
próprio conceito de deficiência presente em tais documentos. 
Para tal recorremos a publicações recentes pertinentes ao 
assunto aqui apresentado.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para efetivação desta pesquisa foi feito um levantamento 
bibliográfico da produção em torno da legislação educacional 
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e deficiência, bem como levantamento dos documentos legais 
que tratam sobre inclusão, para então ser realizada a correlação 
do material compulsado na literatura com os documentos legais.

REVISÃO DE LITERATURA
Para realização deste artigo foi realizada uma busca de 
publicações pertinentes ao tema nas mais diversas fontes 
de pesquisa disponíveis, com os descritores: Deficiência; 
Educação inclusiva; Histórias de vida e Políticas Públicas. 
Das publicações encontradas, destacaram se as seguintes 
produções: A radicalização do debate sobre inclusão escolar 
no Brasil (MENDES, 2006), A organização da sala de 
recursos multifuncionais em escolas públicas: espaço, tempo 
e atendimento escolar (OLIVEIRA, LIMA e SANTOS, 2015), 
O novo conceito da pessoa com deficiência (SANTOS, 2012), 
Política de educação especial na perspectiva inclusiva e a 
formação docente no Brasil (GARCIA, 2013) e O “programa 
educação inclusiva: direito à diversidade” no contexto das 
políticas educacionais: implementação nos municípios polo 
de campo grande e Paranaíba/MS – 2003 a 2010 (PACCINI, 
2014).

Foram levantados também os documentos legais que 
discorrem acerca da educação especial bem como direitos de 
pessoas em situação de deficiência. Estes são: a Constituição 
Federal de 1988; Lei 7853/89; Lei nº 8.069/90   Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA); Lei nº 9.394/96 que estabelece 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Resolução 
CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001 e Decreto nº 6.571, 
de 17 de setembro de 2008 que dispõe sobre o atendimento 
educacional especializado.

A produção de Mendes (2006) é um estudo bibliográfico 
acerca do debate sobre inclusão escolar de pessoas em 
situação de deficiência. A autora faz uma síntese histórica 
sobre as discussões que levaram a inclusão dessas pessoas, 
ressaltando as barreiras enfrentadas para efetivação de uma 
inclusão eficiente, bem como as alterações sofridas por este 
conceito neste processo.
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Segundo Mendes (2006, p.02) “a educação especial foi 
constituindo se como um sistema paralelo ao sistema educacional 
geral, até que, por motivos morais, lógicos, científicos, políticos, 
econômicos e legais, surgiram as bases para uma proposta 
de unificação”. Resultado de uma pressão social, a proposta 
de unificação não foi resultado apenas de bases morais, mas 
também política e financeira.

A autora ressalta ao longo de sua produção processos de 
normalização ocorridos no decorrer da efetivação da inclusão de 
pessoas em situação de deficiência, bem como as alterações de 
conceitos existentes nas leis que englobam este público alvo.

É exatamente sobre essas alterações de conceitos e 
estruturas nas leis acerca da pessoa em situação de deficiência 
que se trata a publicação de Garcia (2013). Em sua produção 
a autora faz uma análise destas transformações ocorridas 
referentes as leis em relação a pessoa em situação de deficiência 
até o resultado de leis que se tem atualmente, apresentando 
pressupostos em relação à política de educação especial e a 
inclusão.

Garcia (2013) destaca ainda a função do professor da 
educação especial e o Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs) que 
segundo a autora tem no atual cenário político educacional os 
seus papéis interligados.

O professor atua com alunos com as mais diversas ca-
racterísticas. O modelo de atendimento proposto pela 
atual política faz do professor de educação especial um 
ser multifuncional, denominação atribuída às salas de 
recursos que atendem a todos os tipos de alunos da 
modalidade. Michels (2011) considera que perante as 
necessidades de dar conta de tamanha abrangência, a 
qual contrasta com a restrição da formação baseada em 
atividades e recursos, o professor do AEE se transforma 
em um gestor de recursos de aprendizagem. Conside-
ramos que assim se perde a essência da ação docente. 
(GARCIA, 2013)

O que a autora chama aqui de a perda da “essência 
da ação docente” refere se à desconsideração do caráter de 
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aprofundamento de estudo em uma área do conhecimento, 
para valorização de uma formação versátil segundo a autora 
“a marca da multifuncionalidade” (Garcia, 2013 p.116). A autora 
indaga ainda se “tal formação tem a marca da pluralidade ou 
implica uma reflexão insuficiente capturada pela centralidade na 
prática? ” (Garcia, 2013 p.116)

Continuando este debate sobre a atuação docente e as 
SRMs, Oliveira, Lima e Santos (2015) realizaram uma pesquisa 
de cunho qualitativo com o objetivo de analisar a organização 
em termos gerais das SRMs na cidade de Belém do Pará, para 
tal realizaram entrevistas com professores da área da educação 
especial atuantes nas escolas analisadas.

Para os professores da SRM, a escola ainda não con-
segue responder às demandas reais dos alunos no pro-
cesso de inclusão pela separação existente entre as prá-
ticas das Salas de Recursos Multifuncionais e as salas 
comuns, havendo a necessidade de a escola trabalhar de 
forma articulada e dialógica as atividades educacionais 
em seus diferentes espaços. (OLIVEIRA, LIMA E SAN-
TOS, 2015)

A importância do trabalho colaborativo entre professores do 
ensino regular e professores das salas de recursos, deve se ao 
fato de que “os espaços especializados, por si só, não garantem 
a inclusão escolar dos alunos com deficiência” (OLIVEIRA, 
LIMA E SANTOS, 2015 p.101) se fazendo indispensável esse 
trabalho colaborativo entre os docentes a fim de integrar os 
conhecimentos a serem trabalhados com o educando em 
situação de deficiência nos diferentes espaços viabilizando o 
seu desenvolvimento.

O desenvolvimento expresso na fala anterior refere se 
a todos os âmbitos da vida de uma pessoa em situação de 
deficiência. Infelizmente ainda se cultiva uma ideia equivocada 
de restrições quanto ao desenvolvimento de tais pessoas. 
Muitas pessoas acreditam que por um determinado sujeito se 
encontrar em determinada situação de deficiência, este não 
pode se desenvolver em meio social comum. Com o objetivo de 
contribuir com este debate sobre independência da pessoa em 
situação de deficiência, Santos (2012) expõe um estudo sobre 
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o novo conceito da pessoa em situação de deficiência e como 
as alterações nesse conceito nas leis de inclusão afetam a vida 
social desses sujeitos. Segundo a autora:

[...] além da deficiência sob o aspecto médico, que é o 
impedimento de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial que está na própria pessoa, há a deficiência 
da sociedade, cujas barreiras podem impedir a participa-
ção em condições de igualdade com as demais pessoas. 
(SANTOS, 2012)

Os estigmas do conceito médico em relação a pessoa 
em situação de deficiência estão sendo desconstruídos 
gradativamente, no entanto ainda há a deficiência da sociedade 
citado por Santos (2012) que se refere, entre outros aspectos, 
à ausência de acessibilidade, que em muitas vezes dificulta, ou 
em outros casos impossibilita o deslocamento independente do 
indivíduo em situação de deficiência, situação esta gerada pela 
falta de preparo social em receber o diferente.

Ainda no âmbito das políticas públicas, Paccini (2014) 
traz um estudo de cunho qualitativo sobre “o processo de 
implementação do ‘Programa Educação Inclusiva: direito à 
diversidade’, desenvolvido em âmbito nacional pelo Ministério 
da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação 
Especial (SEESP)” (PACCINI, 2014 p.9).

A autora faz uma análise sobre as leis acerca da pessoa 
em situação de deficiência e discorre sobre as implicações 
destas na vida social do indivíduo em situação de deficiência, 
bem como na sociedade como um todo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Constituição Federal de 1988 estabelece no Art. 206, (inciso 
I), o princípio da “igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola”; determinando assim a educação 
como um direito de todos e para todos. No entanto no atual 
cenário da educação ainda há lutas para efetivar esses direitos, 
principalmente no que se refere a alunos em situação de 
deficiência.

Tais alunos são mencionadas no Art. 208 (inciso III) 
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do mesmo documento, no qual é garantido o “atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino”. Assim determinou-
se, através da constituição que rege o nosso país a garantia 
do direito à educação por meio do atendimento educacional 
especializado as pessoas em situação de deficiência.

A CF adota o termo “portador de deficiência” para definir 
pessoas em situação de deficiência. Tal termo virá a ser usado 
em leis subsequentes, que discorrerão sobre os direitos da 
pessoa em situação de deficiência; acerca dos significados que 
essa denominação carrega, discutiremos mais adiante.

A partir de então, seguem se outras leis referentes a 
inclusão e a pessoa em situação de deficiência. Posterior a 
constituição é aprovada em 24 de outubro de 1989 a Lei 7853, 
que “dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, 
sua integração social”. Pode se observar que a referida lei já 
reconhece que há uma segregação da pessoa em situação de 
deficiência, isto é evidenciado na fala em que a lei reconhece 
haver uma necessidade de integração social destes indivíduos, 
objetiva a partir de então integrá los a sociedade.

Embora já haja uma evolução relevante na compreensão 
da pessoa em situação de deficiência como um sujeito com 
direitos e deveres tal como qualquer outro cidadão, ainda 
persiste a ideia do sujeito como “portador de deficiência”. Tal 
concepção deixa em segundo plano a existência do sujeito e 
passa a compreender como principal a existência da deficiência 
caracterizada no termo como algo que se porta, leva ou carrega. 
O termo leva a um conceito de deficiência como algo do qual o 
sujeito pode desfazer se (deixar de portar), o que evidentemente 
não é caso.

No mesmo documento a integração do indivíduo em 
situação de deficiência na educação é contemplada no Art. 02 
(Inciso I) que determina como medida

“d) o oferecimento obrigatório de programas de Educa-
ção Especial a nível pré escolar, em unidades hospitala-
res e congêneres nas quais estejam internados, por pra-
zo igual ou superior a 1 (um) ano, educandos portadores 
de deficiência” (BRASIL, 1989)



280

Anais do XXI Encontro Paraense d@s Estudantes de Pedagogia

A obrigatoriedade da educação para todos é novamente 
reforçada na lei de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegurando 
direito de educação para todos em todas as condições, pois 
segundo o estatuto

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, pre-
paro para o exercício da cidadania e qualificação para o 
trabalho, assegurando se lhes:
I igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola; (BRASIL, 1990)

No mesmo documento é garantida no parágrafo 1º 
do artigo 11, que “a criança e o adolescente com deficiência 
serão atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas 
necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação 
e reabilitação. ”. (BRASIL, 1990). No art. 54 da mesma lei é 
assegurado o “atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 
ensino” (BRASIL, 1990).

Como visto, os vocábulos aos quais se referem a criança 
em situação de deficiência são alterados ao longo do documento, 
alternando entre “portador de deficiência” e “com deficiência”. As 
alternâncias dos termos ao longo da lei revelam uma transição 
no conceito do sujeito em situação de deficiência.

Em 20 de dezembro de 1996 é promulgada a lei 9394 que 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 
Na referida lei, no título III, art. 04º é estabelecido a garantia do

Atendimento educacional especializado gratuito aos edu-
candos com deficiência, transtornos globais do desenvol-
vimento e altas habilidades ou superdotação, transversal 
a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencial-
mente na rede regular de ensino; (BRASIL, 1996)

Educação especial é definida no artigo 58 da referida LDB 
como:

Entende se por educação especial, para os efeitos desta 
Lei, a modalidade de educação escolar oferecida prefe-
rencialmente na rede regular de ensino, para educandos 
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com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação. (BRASIL, 1996).

Como aludido na abordagem da lei anterior, nesta será 
destacado o termo “com deficiência” tomado como vocábulo 
único para se referir a pessoa em situação de deficiência ao 
longo do texto da lei. A mudança ocorrida na LDB 9394/96 
em relação ao termo que se refere a pessoas em situação de 
deficiência, não é tão positiva quanto deveria ser.

O termo “portador de deficiência” mencionado na 
Constituição Federal de 1988 e na Lei 7853/89 é de vários 
ângulos equivocada. No entanto o termo “com deficiência” 
empregado na já referida LDB, é mais ainda inapropriado, 
pois enquanto o outro define a deficiência como algo o que 
indivíduo carrega em si, este, define a deficiência como parte 
do indivíduo, tornando assim a deficiência como característica 
deste indivíduo.

Destaco do artigo 58º a sentença que define educação 
especial como “modalidade de educação escolar oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 
com deficiência”, (BRASIL, 1996). O “preferencialmente” 
citado no referido artigo da lei, provoca uma certa contradição 
em relação aos parágrafos anteriores desta LDB. No mesmo 
momento em que se fala de uma educação para todos como 
direito, o trecho citado indica, conforme Mendes (2006, p.397)

[...] uma tendência de privatização (considerando que a 
maioria das matrículas está concentrada na rede priva-
da, mais especificamente em instituições filantrópicas) 
e uma lenta evolução no crescimento da oferta de ma-
trículas, em comparação com a demanda existente. A 
Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) e as Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional – Lei n. 9.394/96 
(Brasil, 1996) – estabelecem que a educação é direito de 
todos e que as pessoas com necessidades educacionais 
especiais devem ter atendimento educacional “preferen-
cialmente na rede regular de ensino. [...] A legislação, ao 
mesmo tempo em que ampara a possibilidade de acesso 
à escola comum, não define obrigatoriedade e até admite 
a possibilidade de escolarização que não seja na escola 
regular.



282

Anais do XXI Encontro Paraense d@s Estudantes de Pedagogia

Trata se, portanto, de uma tentativa de afastar se da 
realidade das diferenças e da obrigatoriedade do ensino a 
alunos em situação de deficiência, é um tímido “lavar de mãos” 
em relação a educação especial. Segundo Paccini:

Apesar de a LDB/1996 ter reafirmado os preceitos cons-
titucionais quanto ao direito à educação e à obrigação 
do Estado na garantia desse direito às pessoas com ne-
cessidades especiais, manteve se uma tentativa de con-
ciliação entre as forças antagônicas ao garantir apoio 
financeiro também às entidades privadas, incentivando 
a permanência de pessoas com deficiência em escolas 
exclusivas especializadas e classes especiais. (PACCINI, 
2014)

Evidenciando essa relação entre o público e o privado, é 
publicado em 20 de dezembro de 1999 o decreto Nº 3.298 que 
“dispõe sobre a Política Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência. Seção II (Do acesso à educação), Art. 
24, repete o Art. 2° da Lei 7853/89, acrescentando apenas o texto 
do inciso III, que impõe “a inserção, no sistema educacional, 
das escolas ou instituições especializadas públicas e privadas”, 
deixando agora evidente a relação entre ambos.

Assim como na lei 7853/89, este novo decreto chama a 
atenção para a necessidade de uma “Política Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência”, reconhecendo 
mais uma vez a segregação existente na sociedade em relação 
a estas pessoas.

Ao definir educação especial, o parágrafo 1º acrescenta, 
ao texto do artigo 58 da LDB, que se refere a “educandos com 
necessidades educacionais especiais”, a expressão “entre eles 
o portador de deficiência”, evidenciando que a definição anterior 
engloba, mas não substitui a nomenclatura da deficiência. A 
partir de então o decreto passa a se referir explicitamente ao 
portador de deficiência nos parágrafos 3°, do art. 24, 2° do art. 
27, e em todo o texto dos artigos 28 e 29, que tratam da educação 
profissional, não compreendendo o sujeito em situação de 
deficiência como existência de algo inútil, mas atentando para 
as suas capacidades e potencialidades. Para Santos (2012) é 
de suma importância
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“[...] não tratar tais pessoas como incapazes para o tra-
balho e para a vida independente e não limitar a defini-
ção sob o aspecto médico acerca do impedimento físico, 
mental, intelectual ou sensorial, mas incluir o elemento 
social mediante a análise do impedimento em interação 
com as barreiras sociais. ” (SANTOS, 2012)

O documento posterior a este é a Resolução CNE/CEB 
nº 2, de 11 de setembro de 2001, que “Institui as Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica”. 
Define no Art. 3º

“Por educação especial, modalidade da educação esco-
lar, entende se um processo educacional definido por uma 
proposta pedagógica que assegure recursos e serviços 
educacionais especiais, organizados institucionalmente 
para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns 
casos, substituir os serviços educacionais comuns, de 
modo a garantir a educação escolar e promover o desen-
volvimento das potencialidades dos educandos que apre-
sentam necessidades educacionais especiais, em todas 
as etapas e modalidades da educação básica. Parágrafo 
único. Os sistemas de ensino devem constituir e fazer 
funcionar um setor responsável pela educação especial, 
dotado de recursos humanos, materiais e financeiros que 
viabilizem e dêem sustentação ao processo de constru-
ção da educação inclusiva. ” (BRASIL, 2001)

Para Garcia (2013):

Destaca se a referência a uma proposta pedagógica e à 
variedade de funções imputada à modalidade escolar. 
A função de apoiar os “serviços educacionais comuns” 
colocava em questão a possibilidade de um apoio pe-
dagógico especializado na classe comum, que pode ser 
compreendido como a atuação de um professor especia-
lizado ou um professor intérprete de códigos de linguagem 
alternativa junto com o professor regente das turmas nas 
quais frequentam estudantes com deficiência (idem). Em 
contrapartida, a função de substituição da escola comum 
e obrigatória também estava prevista. (GARCIA, 2013)

O termo usado no texto destacado define educandos em 
situação de deficiência como “educandos com necessidades 
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educacionais especiais”. O termo usado já não considera a 
deficiência como característica do indivíduo ou como algo que 
este “carregue” consigo. A nova expressão se distancia um 
pouco do aluno em situação de deficiência para abranger uma 
quantidade mais vasta de alunos, levando em consideração 
que “necessidades educacionais especiais” integra a todos os 
alunos em situação de deficiência ou não, pois cada tem aluno 
tem as suas especificidades.

Em uma tentativa de estreitar o leque aberto pelo termo 
em questão, o artigo 5º do mesmo documento define “educando 
com necessidades especais”:

Art. 5º Consideram se educandos com necessidades edu-
cacionais especiais os que, durante o processo educa-
cional, apresentarem:

I   Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limita-
ções no processo de desenvolvimento que dificultem 
o acompanhamento das atividades curriculares, com-
preendidas em dois grupos: aquelas não vinculadas a 
uma causa orgânica específica; aquelas relacionadas a 
condições, disfunções, limitações ou deficiências;

II – Dificuldades de comunicação e sinalização diferen-
ciadas 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 con-
ceitos, procedimentos e atitudes. (BRASIL, 2001)

Em 17 de setembro de 2008 é promulgado o Decreto 
nº 6.571 que “dispõe sobre o atendimento educacional 
especializado. Artigo 1º, parágrafo 1º do mesmo documento, 
“Considera se atendimento educacional especializado 
o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 
pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de 
forma complementar ou suplementar à formação dos alunos 
no ensino regular”. O referido decreto institui objetivos para 
o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e define os 
órgãos mantenedores do mesmo.
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CONCLUSÃO
As políticas de educação inclusiva e deficiência aqui estudadas 
têm sofridos suas alterações com o passar dos anos. Tais 
políticas apresentam em seu contexto sujeito “portadores 
de deficiência”, termo usado equivocadamente indicando a 
deficiência como algo carregado pelo indivíduo que a porta, e 
ainda carrega a ideia que tal indivíduo pode se desfazer dela. 
Após discussões, e principalmente com base na Convenção 
dos Direitos da pessoa com Deficiência, o vocábulo é alterado 
para educando/pessoa “com deficiência”, o termo não significa 
uma situação melhor da compreensão do aluno ou da pessoa 
em situação de deficiência. Neste a pessoa em situação de 
deficiência tem como característica a própria deficiência.

De acordo com o que foi estudado a nomenclatura 
usada nos discursos dos documentos legais traz consigo 
um conjunto de ideais históricos a respeito da pessoa em 
situação de deficiência, entre os quais definem o sujeito em 
situação de deficiência como alguém incapaz de aprender 
e se desenvolver socialmente. Estes ideais são refletidos 
em políticas segregativas e em muitos casos excludentes, 
que de forma sutil se configuram excluindo cada vez mais 
a pessoa em situação de deficiência do meio social, meio 
este que diariamente é alienado sutilmente a recusar as 
diferenças alheias enquanto ignora as próprias, na tentativa 
da solidificação de um padrão de normalidade, no qual recusa 
as especificidades e diferenças de cada indivíduo.
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A tecnologia educacional como 
ferramenta de inclusão para aluno com 
deficiência do Ensino Fundamental da 

EMEF Vereador Abelardo Leão

Vera Lúcia Pantoja Machado1

Resumo: Este trabalho apresenta uma pesquisa ainda em andamento, 
voltado para investigar o ensino dos alunos com deficiência e como a 
tecnologia educacional pode contribuir para inclusão desses alunos, com 
objetivo de reconhecer que a tecnologia educacional é uma ferramenta 
que pode ajudar o professor a diminuir as barreiras sociais dos deficientes. 
Nessa pesquisa estarão envolvidos estudantes com deficiências do ensino 
fundamental e professores com ou sem formação especifica na área da 
Educação Inclusiva, apontando a importância da inclusão no ambiente 
escolar dos alunos com deficiência, destacando as transformações que 
vem ocorrendo na EMEF Abelardo Leão, principalmente decorrente das 
inovações tecnológicas.
Palavras-chave: Tecnologia Educacional. Inclusão. Educação Inclusiva.

INTRODUÇÃO
Esse trabalho de pesquisa é voltado para investigar o ensino 
dos alunos com deficiência e como a tecnologia educacional 
pode contribui para superações e limitações de suas 
necessidades. Nessa pesquisa estará envolvendo estudante 
com deficiências do ensino fundamental e professores com 
ou sem formação especifica na área da Educação Inclusiva e 
Tecnologia educacional, observando as transformações que 
vem ocorrendo na comunidade escolar da EMEF Abelardo 
Leão, principalmente decorrente das novas descobertas e 
inovações tecnológicas, aonde vêm exigindo uma reorganização 
nas atividades escolares, uma educação de qualidade e um 
professor preparado para enfrentar desafios e propor soluções.

1 Graduando da UFPA. Cametá-PA. Faculdade de Educação.
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No entanto as utilizações das Tecnologias como práticas 
pedagógicas estão sendo cada vez mais incorporadas ao 
cotidiano da escola. Porém, o uso significativo, como ferramenta 
que contribua para a construção de conhecimento, está longe 
de ser efetivada, pois se percebe ainda que sua utilização 
esteja servindo apenas como ferramenta para incrementar 
a aula, como um instrumento para se repassar determinado 
conteúdo, não para o aluno construir por meio e com ele o seu 
conhecimento.

O aspecto é ainda mais agravante quando se questiona 
sobre a utilização por professores que atendem alunos com 
deficiências, principalmente com aqueles do ensino regular 
que recebem alunos inclusos, pois além da dificuldade de não 
conhecer as necessidades desse aluno e nem como promover 
sua aprendizagem, sua prática pedagógica não traz nada de 
muito inovador e por vezes, acabam igualando o aprendizado 
destes alunos aos demais da classe, desse modo excluindo o 
aluno com deficiência.

Segundo Bruner o que é diferente ao se pensar em novas 
tecnologias é que elas são “processos a serem desenvolvidos” 
e não “ferramentas para ser aplicada” (BRUNER, 2000, p. 9), a 
tecnologia não podem ser vista e nem utilizada como uma mera 
ferramenta e trabalho, e sim a maneira que o individuo possa 
compreender o processo a serem desenvolvido.

Segundo Giroto (2012), Atualmente é possível verificar 
a presença das tecnologias em quase todas as instâncias da 
sociedade e, o professor não pode evitar que as mudanças 
decorrentes do uso das tecnologias interfiram no ambiente 
escolar. Implicações culturais e técnicas estão atingindo 
inevitavelmente os professores que tem de enfrentar o medo 
do desconhecido e desenvolver competências para utilizar 
adequadamente tais ferramentas. Antes de o professor pensar 
em utilizar essa ferramenta em sala de aula, precisa realmente 
está preparado e capacitado.

PROBLEMÁTICA DO ESTUDO
Essa pesquisa problematizará a educação inclusiva e as 
tecnologias educacionais como uma ferramenta de inclusão 
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para alunos com deficiências. O objetivo deste trabalho, ainda 
em andamento, é fazer uma análise das práticas pedagógicas 
das tecnologias utilizadas, elaborando mecanismos que visem 
à integração de alunos com deficiência. O Instituto Tecnológico 
(ITS Brasil), conceituar a inserção de tecnologia educacional na 
educação inclusiva como, um primeiro passo para a eliminação 
de barreiras e o fomento às ajudas técnicas, no Brasil, foi à 
lei 10.098, que estabeleceu normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida. A efetivação e 
aprimoramento da legislação têm sido pauta de mobilizar e 
esforços de entidades não governamentais, órgãos públicos, 
universidades e diversas instâncias. Inúmeras pessoas, 
associações de pessoas com deficiência e instituições no 
Brasil empenham-se nos mais variados campos para a maior 
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.

QUESTÕES NORTEADORAS
(1ª) Como o aluno com deficiência reage com contato com a 
tecnologia educacional?
(2º) Quais as estratégias e ações que o professor utiliza para 
incluir os alunos com deficiência em uma classe normal?
(3º) Quais os impactos que as tecnologias educacionais trarão 
para os alunos com deficiência?
(4ª) Como associar as tecnologias educacionais com as 
metodologias utilizadas em sala de aula pelo professor?
(5º) A tecnologia educacional pode ser uma ferramenta 
considerável para diminuir a exclusão no ambiente escola?

JUSTIFICATIVA
A escolha do tema da pesquisa surgiu a partir do contato com 
os conteúdos programáticos da Disciplina Educação Inclusiva, 
ministrada pela professora Dr. Ghislaine Costa no 4ª semestre 
do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, após um trabalho 
de campo na escola Nadir, com alunos de múltiplas deficiências. 
Posteriormente em meu local de trabalho deparei-me com 
crianças especiais e comecei a observar as suas atitudes diante 
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dos objetos aos seus redores, de vários momentos desses, 
perceber o grande interesse das crianças com deficiência pelo 
uso do celular, como elas se interagiam rapidamente com essas 
tecnologias, daí começou as indagações em minha mente, de 
que maneiras as tecnologias poderias ajudar no aprendizado do 
aluno com deficiência? Desses momentos que surge o tema do 
projeto de pesquisa.

Essa pesquisa será de extrema importância para 
construção de novos conhecimentos e aprimorar os meus 
conhecimentos adquiridos ao longo da minha formação 
acadêmica e pessoal. Dá-se posteriormente seguir com a 
mesma proposta de temática para pós-graduação, mestrado e 
até quem sabe o Doutorado, e com certeza aplicar na pratica 
tudo que eu aprendi no decorrer da minha vivência acadêmica, 
pois estou adquirindo uma bagagem de conhecimento.

A pesquisa contribuirá para a Faculdade de Educação 
da Universidade Federal do Pará- Campus Cametá, em seu 
acervo bibliográfico, servirá de referencia para outros trabalhos 
ou até mesmo objeto de Pesquisa para Grupo de estudo. Enfim, 
este trabalho contribuirá para toda a comunidade acadêmica. 
Destacando também a importância da pesquisa para escola, 
com certeza nesse processo de inclusão que EMEF Abelardo 
leão está vivencia este projeto ajudará na inclusão de crianças 
deficiente no convívio escolar

OBJETIVO GERAL
Reconhecer que a tecnologia educacional é uma ferramenta 
que pode ajudar o professor a diminuir a barreira social dos 
deficientes.

Objetivos Específicos

Discutir as práticas pedagógicas dos professores em sala de 
aula inclusiva.
Propor Formação Continuada para os professores com base 
nos método inovadores.
Apontar a importância da inclusão no ambiente com alunos com 
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deficiência.
Construir uma nova perspectiva no ambiente de pesquisa, 
partindo das concepções dos autores discutido nesse projeto.

REFERENCIAL TEÓRICO
A pesquisa se dará com embasamento teórico pautado 
prioritariamente em autores como GALVÂO (2009), GUEBERT 
(2010), SILVA (2010), propondo um dialogo com os conceitos de 
Educação Inclusiva, inclusão e tecnologia educacional, partindo 
do ponto de vista dos autores aqui citado.

Ao longo da história da educação Inclusiva percebem-se 
os grandes debates em torno desse assunto, vários autores 
discutem o tema, mesmo que os direitos ao acesso a educação 
estejam garantindo pela Constituição Federal, estabelece o 
direito de as pessoas com necessidades especiais receberem 
educação preferencialmente na rede regular de ensino (art. 
208, III), e pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996, aponta para 
a inclusão em escolares regulares do portador de necessidades 
educativas especiais, mas, também, assegura o atendimento 
educacional em classes, escolas ou serviços especializados 
sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 
não for possível a sua integração nas classes comuns de 
ensino regular. (LDB, 1996), ainda se questiona de que maneira 
pode acontece a inclusão e há anos vem se reconfigurando as 
políticas nacionais.

Diante disso, tem se debatido no campo da educação 
que a inclusão de crianças com necessidades educacionais 
especiais no sistema regular de ensino é possível desde 
que seja consideração entre vários aspectos, o grau de 
comprometimento das crianças especiais a serem inseridas em 
turmas regulares; atendimento multidisciplinar; preparação dos 
profissionais de ensino; condições físicas das escolas; número 
de crianças por turma; recursos materiais; visão interdisciplinar 
do currículo (GUEBERT 2010).

Dados estatísticos do censo realizado pelo INEP em 2010, 
constada segundo GALVÂO 2009;

O número total de matriculados no ensino básico foi de 
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51.549.889 e a porcentagem de alunos da educação inclusiva 
correspondia a 1,4%, o que nos parece muito baixa comparada 
ao total da população estimada com necessidades especiais 
(14,5%, conforme dados do IBGE, 2000), mesmo considerando 
que esse total se refira ao total da população e não somente aos 
que estão em idade escolar. (GALVÂO, 2009 pg.40)

Partindo dessa premissa, é comum na escola publica 
de ensino vivenciar crianças com deficiência, mesmo com 
percentual pequeno de inclusão no ensino regular, ainda o 
atendimento no ensino especializado prevalece, mesmo depois 
de varias discussões em torno da educação inclusiva. É preciso 
mudança urgente e de construção de uma escola inclusiva “onde 
todos os alunos devem aprender juntos independentemente das 
dificuldades e das diferenças que apresenta” (DECLARAÇÃO 
DE SALAMANCA, 1994), o que de fato se ver na maioria das 
escolas são educação inclusiva só nome e não pratica, nas 
convivências.

A mera inserção de crianças com deficiência em turmas 
regulares não garante a inclusão, de fato, dessas crianças no 
processo educacional. É necessário que não se pare no tempo 
frente às diferenças, mas também se torna fundamental que se 
redesenhe o papel da escola como um todo, desde portaria até 
os gestores. (GLAT. 2013)

Por isso, o respeito às diferenças e às diferentes falas 
devem estar presentes no cotidiano escolar. Inserir todos estes 
aspectos na prática pedagógica demandará do educador uma 
postura crítica frente à inclusão destas crianças, assim como 
exigirá do educador a intencionalidade de sua prática. Incluir 
significa muito mais do que inserir.

O ambiente sócio-cultural do indivíduo atualmente é 
rodeado pelas informáticas nas mais diversas situações do 
seu cotidiano. A educação e a escola, que visam à formação 
integral deste indivíduo, precisam explorar o melhor possível, 
esta ferramenta. Não há mais possibilidade de se ignorar a 
presença do computador na sociedade moderna. É necessário 
que se prepare o aluno, seja especial ou não, para cada vez 
mais conviver com a informatização, presente na sua rotina 
diária.
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As mudanças que vem ocorrendo na sociedade, 
principalmente decorrente das novas descobertas e inovações 
tecnológicas vêm exigindo uma reorganização nas atividades 
escolares, uma educação de qualidade e um professor 
preparado para enfrentar desafios e propor soluções. (BRASIL, 
1996), A participação de crianças com deficiência na escola é um 
direito, que para ser acessado depende, entre outros aspectos, 
da articulação entre profissionais, famílias e sociedade para o 
cumprimento de diretrizes educacionais, destinação de recursos 
humanos e materiais e formação de profissionais habilitados 
para o enfrentamento dos diferentes desafios trazidos pela 
prática cotidiana do ensino.

Galvão (2009) destaca que a educação inclusiva implica 
no reconhecimento das diferenças e as adequadas condições, 
para que essas não sejam obstáculos à formação; assim, 
linguagem em braile pode ser importante para os que têm 
deficiência visual; linguagem dos sinais pode ser importante 
para os que têm deficiência auditiva; falar mais pausadamente 
e utilizar mais recursos imagéticos podem ser importantes 
para os que têm deficiência intelectual. A educação inclusiva, 
assim, não deve desconhecer as diferenças, mas proporcionar 
recursos para o cumprimento dos objetivos escolares.

Não podemos mais esconder-se das diferenças, a 
sociedade assim como a oferece também os cobra, devemos 
quebrar com esse paradigma que se perpassa a anos, que 
é a exclusão. Perante as leis temos os mesmos direito e não 
podemos negá-lo a ninguém.

Segundo Guebert (2010), a idéia de educação inclusiva 
parte do surgimento de uma educação para todos, (índios, 
negros, deficientes, marginalizado e entre outros), e em que 
a pessoa passa a ser vista como um ser humano dotado de 
sentimentos e emoções e com os diretos assegurados, sendo 
um sujeito de seu processo, como potencialidades e habilidades 
que permita sua independência.

De fato, acredita-se numa concepção inclusiva, onde a 
família a sociedade está diretamente ligada à valorização da 
pessoa, principalmente as com necessidades educacionais 
especiais, de acordo com a constituição federal de 1988 no 
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capitulo três, por meio do processo educacional que promovemos 
conhecimentos de desenvolver capacidade e habilidades.

Já Silva (2010) afirma que a inclusão vai bem mais 
alem da questão da inserção de alunos com necessidades 
educacionais especiais no sistema regular de ensino, exige 
um questionamento e revisão da postura e das praticas que á 
tempo já vem sendo desenvolvida no ambiente escolar.

O professor tem um papel fundamental na inclusão 
de aluno com deficiência na classe regular, por isso deve 
está munido de conhecimento e capacidade para atender as 
necessidades. O professor e escola têm por obrigação adapta-
se a toda a realidade do aluno, independentemente de suas 
especificidades, estando sempre em busca de novos recursos 
e métodos, para assim poder diminuir a diferenciação entre os 
alunos. Por isso a proposta dessa pesquisa é trilhar os conceitos 
de educação inclusiva e a tecnologia educacional, assim fazer 
com que a escola em geral perceba a grande importância que a 
tecnologia pode proporcionar aos alunos com deficiência.

Giroto (2012) discutir os seguintes aspectos: as aplicações 
das TIC para a realização de atividades traz uma série de 
vantagens, tais como: a individualização do ensino respeitando 
o ritmo e o tempo de realização de atividade de cada aluno; a 
flexibilidade que viabiliza o uso de canais sensoriais distintos; a 
avaliação contínua e dinâmica; a auto-avaliação; a manutenção 
da mesma atividade/exercício de acordo com as necessidades 
educacionais do aluno; o ajuste do nível de complexidade da 
atividade; o desenvolvimento de hábitos e de disciplina para 
sua utilização; a motivação, pois podem ser inseridos temas, 
cores, figuras, formas que atendem aos interesses dos alunos 
estimulando-os, de diferentes maneiras, a realizar as atividades 
propostas, entre outras.

Partindo desses diálogos com autores que se fortalece 
pesquisa, o tema da pesquisa nasce dessas perspectivas, onde 
a tecnologia educacional pode contribuir para aprendizado dos 
alunos com necessidade especiais.

Portanto, buscar o conhecimento através destas mediações 
instrumentais, materializadas nas tecnologias, requer uma 
forma de trabalho coletivo na busca da unidade-totalidade 
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do conhecimento, no fazer pedagógico. Ao contrário do que 
ocorre na produção capitalista, onde a técnica está somente 
a serviço da reprodução do capital, as tecnologias no trabalho 
pedagógico devem estar a serviço da não competitividade, mas 
de um trabalho solidário, de uma prática coletiva interdisciplinar 
com qualidade social, na perspectiva da transformação da 
sociedade.

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa será realizada na EMEF Vereador Abelardo Leão, 
localizada na Rua Juscelino Kubsthec na cidade de Limoeiro 
do Ajuru-Pa. Os dados coletados para a comprovação da 
pesquisa serão obtidos por meio de levantamento realizado 
em campo, com aplicação de entrevista aos colaboradores, 
como gestores, coordenadores, professores, alunos e pai, 
em todos os momentos da pesquisa também serão utilizados 
a técnica de observação, onde procuraremos aprofundar as 
questões propostas, podendo ocorrer no decorrer da pesquisa à 
reformulação dos objetivos, no entanto, utilizando muito mais da 
observação do que da interrogação. (Gil 2002), sendo que uma 
das coletas de informação pode ser realizada por um período de 
investigação informal e livre, onde o pesquisador pode procurar 
obter o entendimento de como se dá processo de ensino 
aprendizado de alunos deficientes, destacando o meio social 
onde é inserido; de que maneira a escola vem trabalhando para 
diminuir a barreiras encontradas pelo deficiente; e de que forma 
a tecnologia educacional vem sendo utilizada pela escola.

Desse modo, o primeiro passo dessa pesquisa é a 
construção desse projeto, onde estabelece um dialogo com 
as concepções dos autores, voltada sempre para, formulação 
do problema e indagações, geralmente decorre de um longo 
processo de reflexão e de imersão em fontes bibliográficas 
adequadas.

O segundo passo seguirá com da coleta de dados, 
onde será utilizada a técnica de observação e de entrevista. 
“A observação constitui um elemento fundamental para 
pesquisa” (GIL, p.119), perpassando desde formação de 
problema, passando pela hipótese, pela coleta de dados, 
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analise e interpretação de dados. Dessa forma será utilizada a 
observação não-estrutura, onde usará o critério de observação 
sistemática, sendo que o pesquisador tem como objetivo, a 
descrição minuciosa dos fenômenos encontrado na tecnologia 
educacional para inclusão de alunos com deficiência, como 
está sendo aplicada a tecnologia educacional em sala de 
aula, e como os alunos com deficiência reage diante das 
tecnologia educacional.  Todavia, sempre antecedendo de 
elaboração de plano que deve estabelecer o que observar, em 
que momento, bem como. Em seguida acontecerá a Entrevista 
semi-estruturadas, onde segundo Oliveira 2010, é apresentado 
tópicos, ao invés de questões fechadas e permitem respostas 
subjetivas, sem perder o quantitativo.  O entrevistador segue 
um guia de questões, mas deve estar preparado, para caso a 
entrevista mude de caminho.

Por tanto, após a coleta de dados a fase seguinte da 
pesquisa é a de analise e interpretação dos dados. Sendo que o 
objetivo da analise segundo (GIL, p.197) “é organizar sumariar os 
dados de formal tal que possibilitem o fornecimento de resposta 
ao problema proposto para investigação”. Ou seja, analisar 
como a tecnologia educacional pode servir de ferramenta para 
inclusão de alunos com deficiências e de maneira esse processo 
pode acontecer.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
A análise dos resultados ocorrerá quando todas as respostas 
obtidas forem analisadas, registradas e tabuladas. Como se 
trata de um projeto em andamento a análise dos resultados não 
pode ser concluída.

CRONOGRAMA

Execução do 
Projeto – nº 1

Meses

Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Leitura e 
releitura de 
literatura

x x x
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Elaboração do 
Projeto x

Elaboração do 
Instrumento de 
Pesquisa

x x

Levantar e 
Coletar Fontes 
e Dados

x x x x

Copilar e 
Interpretar os 
Dados Obtidos

x x x x x x x

Execução do 
Projeto – nº 2

Meses
Jan Fer. Mar Abr Mai Jun Jul Ago

Analisar e 
Discutir os 
Resultados 

x x x x x

Redigir TCC x x x x

Revisar e 
Ajustar o Texto x x

Entregar o 
Trabalho x
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TDAH: Dificuldades no 
Desenvolvimento e Aprendizagem

Édila Pinto da Silva
Ingrid Rodrigues da Rosa Cruz

Rayssa Edilene Almeida de Jesus

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar as dificuldades que 
o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade traz para o indivíduo 
que labuta com esse transtorno desde o início do seu desenvolvimento 
e de sua aprendizagem. Discutir a importância de estratégias na ação 
docente para que a atenção se mantenha em foco. A metodologia dirigida 
neste estudo sustenta-se na abordagem quantitativa e qualitativa, 
considerando o seguinte levantamento de dados da entrevista realizada 
com uma pessoa com TDAH e sua mãe. Para a obtenção dos subsídios da 
pesquisa caracterizou-se na aplicação de dois questionários, um voltado 
para a pessoa com o transtorno e outro para a sua progenitora, com 
desígnio de ponderar através das perguntas as dificuldades passadas e 
enfrentadas que esse transtorno traz no decorrer da vida. As perguntas 
objetivas elaboradas pelo grupo foram 08, sendo 05 para a mãe 03 para 
a pessoa com TDAH. A referência adotada na pesquisa constitui-se a 
partir da concepção das dificuldades vivenciadas pela mãe e a jovem 
com transtorno. Em suma, acredita-se com a realização desse estudo 
que transmitiu apoios teóricos e práticas quanto o contentamento do 
nosso objetivo proposto. Com base nas observações realizadas a partir 
dos questionamentos elaborados aos entrevistados, a maioria apoia que 
educador junto com a família deve estar trabalhando lado a lado para 
que minimize as dificuldades na aprendizagem e no desenvolvimento da 
criança com TDAH.
Palavras-chave: Aprendizagem. Desenvolvimento. TDAH.

INTRODUÇÃO
O trabalho tem por objetivo analisar as dificuldades que o 
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade traz para o 
indivíduo que lida com esse transtorno desde o início do seu 
desenvolvimento e de sua aprendizagem. Discutir a importância 
de estratégias na ação docente para que a atenção se mantenha 
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em foco. Logo, acredita-se que este trabalho possui relevância, 
pois vem esclarecer o que é TDAH e como o transtorno deve 
ser enfrentado no contexto educacional.

Neste trabalho temos como questionamento até que ponto 
a falta de acompanhamento pedagógico e familiar prejudica 
o desenvolvimento cognitivo do sujeito com o transtorno, 
pois o que percebe-se é fato de muitos professores não 
acompanharem o desenvolvimento da aprendizagem de alunos 
com TDAH, o que prejudica esse desenvolvimento; fazendo 
com que a aprendizagem não seja significativa. No contexto 
escolar, os alunos inquietos, desatentos e impulsivos são 
rotulados e discriminados por muitos professores, sendo que 
em muitos casos esses alunos possuem TDAH e por serem 
rotulados acabam sendo “deixados de lado”, assim, ocorrendo 
uma exclusão escolar.

O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E 
HIPERATIVIDADE

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é uma 
síndrome neurobiológica que foi exposta em 1798, por um 
escocês chamado Alexander Crichton. Alexander Crichton 
observou que a inaptidão de prestar atenção com um tempo 
constante a qualquer objeto, quase sempre nasce de uma 
sensibilidade atípica dos nervos, a capacidade de manter a 
atenção tem a tendência de mudar constantemente de foco.

Crichton apresentou ainda as características hiperativas 
dos indivíduos com esse transtorno: “Nesta doença de 
desatenção, se é que podemos chamá-la assim, qualquer coisa 
parece agitar a pessoa e causa a ele ou ela um grau anormal 
de agitação mental (...)”. Além de caracterizar o transtorno, ele 
relatou como este quadro compromete o processo educacional.

É um transtorno mental que exibe uma deficiência no quesito 
equilíbrio, em relação ao meio social, pois o indivíduo expõe 
características de desatenção, hiperatividade, impulsividade, 
instabilidade de humor, dificuldade de se relacionar e etc., 
entretanto, deve-se atentar a esses comportamentos e onde 
eles estão sendo exibidos, pois “a presença de sintomas em 
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pelo menos dois ambientes diferentes” DSM-IV (1994, apud 
PHELAN, 2005), é o que pode ser estimado que aquele indivíduo 
contém o transtorno.

O transtorno é estudado a partir de três maneiras: os 
que exibem predomínio as dificuldades de atenção; outros que 
impera a impulsividade e a hiperatividade; e o que compõe os 
dois anteriores.

Estudos desenvolvidos por todo o mundo, incluindo 
no Brasil, narram que a prevalência do TDAH é similar em 
diferentes regiões, o que indica que o transtorno não é pertinente 
às práticas de determinada sociedade, a postura como os pais 
formam os filhos ou resultado de conflitos psicológicos.

Estudos científicos mostram que portadores de TDAH têm 
alterações na região frontal e as suas conexões com o resto do 
cérebro. A região frontal orbital é uma das mais desenvolvidas 
e é responsável por controlar comportamentos inadequados, 
pela capacidade de prestar atenção, memória, autocontrole, 
organização e planejamento. O que parece estar alterado nesta 
região cerebral é o funcionamento de um sistema de substâncias 
químicas chamadas neurotransmissoras (principalmente 
dopamina e noradrenalina), que passam informação entre as 
células nervosas (neurônios).

Existem causas que foram investigadas para estas 
alterações nos neurotransmissores da região frontal e suas 
conexões. Como a hereditariedade, a genética parece 
ser responsável não pelo transtorno em si, mas por uma 
predisposição ao TDAH; as substâncias ingeridas na gravidez 
têm-se notado que a nicotina e o álcool quando ingeridos 
durante a gravidez podem causar adulterações em algumas 
partes do cérebro do bebê, incluindo-se aí a região frontal 
orbital; os problemas familiares, algumas suposições sugeriam 
que problemas familiares, por exemplo o alto grau de discórdia 
poderiam ser a razão do TDAH nas crianças. Estudos recentes 
têm refutado esta ideia. As dificuldades familiares podem 
ser mais consequência do que causa do TDAH. Problemas 
familiares podem agravar um quadro de TDAH, mas não causa-
lo.
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BARREIRAS NO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA COM 
TDAH
Segundo Smith e Strick (2001, p. 38), o TDAH é uma doença que 
afeta de 3 a 5% da população escolar infantil, comprometendo 
o desempenho e dificultando as relações interpessoais e 
provocando baixa autoestima.

Pelo fato de o transtorno se apresentar com clareza na 
educação infantil, isso afeta o desenvolvimento da criança, 
principalmente a socialização, pois é nesta fase que ocorre 
o contato com outras crianças, principalmente na escola. E 
algumas dessas crianças por não entenderem que seus colegas 
podem ser “diferentes” acabam se afastando por medo, e isso 
faz com que os indivíduos que possuem o transtorno se sintam 
isolados.

De acordo com (Poeta e Neto, 2006):

Muitas vezes, o distúrbio só é reconhecido quando a 
criança ingressa na escola, pois é o período em que as 
dificuldades de atenção e inquietude são percebidas com 
maior frequência pelos professores, quando comparada 
com outras crianças da mesma idade e ambiente.

Smith e Strick (2001), afirma que:

Para que uma criança ou jovem com TDAH tenha a pos-
sibilidade de desenvolver seu potencial e caminhar pela 
vida de maneira adequada e gratificante, é necessário 
que as pessoas envolvidas no processo de acompanha-
mento mantenham estreita comunicação e forte colabo-
ração.

É necessário que haja um trabalho paciente em torno 
desses indivíduos por parte da escola, do educador, e daquelas 
que fazem parte do seu meio social, da família, visando um 
compromisso para que se construa o potencial dessa criança, 
portadora do TDAH. Fazendo esse acompanhamento, utilizando 
de mecanismos didáticos e lúdicos para que a atenção continue 
em foco, desafiando a criança para que assim ocorra da melhor 
forma possível o desenvolvimento de seus potenciais e de seu 
intelecto.
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Quando motivados ou desafiados por situações inova-
doras (televisão, videogame, salas de bate-papo, etc...), 
eles têm um poder de hiperconcentração, nem se dando 
conta do que acontece à sua volta. (www.universotdah.
com.br)

COMPORTAMENTOS VISÍVEIS DO TDAH

Além de distraídos, a criança ou adolescente com TDAH 
(DDA) tem enorme dificuldade em sustentar a atenção 
durante muito tempo numa mesma tarefa, sem interrom-
pê-la por inúmeras vezes. Os hiperativo-impulsivos são 
incapazes de planejar, selecionar com antecedência, 
para depois executar algo. Eles não conseguem contro-
lar, inibir seus impulsos: dificilmente ficam quietos num 
lugar por muito tempo, podem ser muito falantes, falar 
sem pensar, sendo muitas vezes inconvenientes, inter-
romper a fala dos outros, jogos, RESPONDER a ques-
tões antes de ser totalmente formuladas, comer muito, 
comprar muito, etc. (Fonte: www.universotdah.com.br)

As crianças e jovens com TDAH não são impossibilitadas de 
fazer qualquer tipo de atividade, apenas precisam de uma 
concentração a mais do que as que não possuem esse transtorno. 
A inquietação, impulsividade, ansiedade, entre outros sintomas 
semelhantes são os mais comuns. Como dito na citação acima, 
as crianças ou jovens possuem certa dificuldade em ficarem 
“quietas”, geralmente, durante as aulas, elas balançam as 
pernas incessantemente, roem unhas, rabiscam seu caderno 
ou livro, meche nos cabelos, entre várias outras coisas, porém 
sem deixar que o corpo relaxe e se concentre em algo fixo.

O TDAH (DDA) erroneamente, muitas vezes é apresen-
tado como distúrbio de aprendizagem, mas na verdade 
é um distúrbio de realização. Crianças ou adolescentes 
com TDAH (DDA) sentem-se muito melhor quando após 
for diagnosticadas, fazem um tratamento focado, onde os 
seus problemas e dificuldades são trabalhados e suas 
qualidades são realçadas e alimentadas, visando sem-
pre à melhoria de sua autoestima, nunca se esquecendo 
dos limites a serem respeitados. Afinal, geralmente são 
inteligentes, sensíveis, curiosos, criativos, atrevidos, in-
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ventivos, com muita energia, espontaneidade, etc., com 
necessidade de uma “condução” adequada. (www.uni-
versotdah.com.br)

As mesmas precisam ser acompanhadas por especialistas 
para que quando cresçam não tenham tantas dificuldades de 
aprendizagem. Quando tratadas desde cedo o TDAH é quase 
que imperceptível, pois a criança aprende a controlar seus 
impulsos e sua hiperatividade e consegue então, viver sua vida 
normalmente. Contudo, deve-se tomar cuidado com diagnósticos 
precipitados, por crianças são ativas por natureza, porém as que 
sofrem de DDA são, extremamente, ativas. Lembrando de que 
quando esse transtorno não é diagnosticado e não é tratada, 
a criança pode tornar-se uma pessoa que terá problemas com 
pontualidade, relacionamento, trabalho, estresse, etc.

MATERIAL E METODOLOGIA
A metodologia empregada neste estudo sustenta-se na 
abordagem quantitativa e qualitativa, considerando o seguinte 
levantamento de dados da entrevista realizada com a jovem 
que tem TDAH e sua genitora. Para a aquisição dos dados da 
pesquisa caracterizou-se na aplicação de dois questionários, 
voltados aos sujeitos em questão. As perguntas objetivas 
elaboradas pelo grupo foram 08, sendo 05 para a mãe 03 
para a pessoa que tem o transtorno. O critério adotado na 
pesquisa constitui-se a partir da compreensão das dificuldades 
vivenciadas pela mãe e sua filha. Não apresentamos nenhuma 
dificuldade em relação as entrevistadas.

A entrevista foi realizada na casa da família, situada em 
um bairro periférico de Belém, para assim se estabelecer uma 
entrevista dividida em fase de conversa informal à aplicação do 
questionário, observando o convívio familiar, e as dificuldades 
encontradas nesse meio.

As etapas da nossa pesquisa se deram a partir do interesse 
pelo assunto, a busca pelo conhecimento. No primeiro momento 
pesquisamos sobre o assunto, TDAH, qual a sua causa, como 
lidar com sujeitos que possuem o transtorno, entre outras 
coisas. Partindo desse ponto, fomos em busca de sujeitos que 
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obtinham esse transtorno, para aplicar o questionário, dessa 
maneira saberíamos mais como é a vida dos entrevistados em 
questão e de sua família.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Quanto aos questionamentos voltados a mãe, que tem 47 anos:

	Houve alguma dificuldade na gestação? (Ex.: financeira, 
afetiva, etc.).

“Sim. Conflitos com o marido diariamente”.
A origem do transtorno é multifatorial, o TDAH procede da 

influência mútua de diversos fatores ambientais e genéticos que 
agem na revelação de seus diferentes quadros médicos.

	Sofreu algum acontecimento que por ventura abalou seu 
psicológico durante a gestação? Qual?

“Sim. Traição”.
As razões do TDAH podem ter um sinal isolado ou um 

conjunto de fatores. Embora existam variáveis fatores que 
estimulam o desenvolvimento, cada vez mais se verifica que a 
semente do transtorno é neurogênica ambiental.

	Quando foi detectado o comportamento diferente da sua 
filha, em relação às outras crianças? E por quem?

“Sim. Professora e colegas da escola”.
É importante que o professor tenha o acompanhamento 

com cada aluno e não somente com o coletivo, é relevante 
que nos processos de revisão e avaliação o educador tenha a 
percepção sobre a sala e cada indivíduo que está inserido nela, 
e se houver comportamentos distintos, equivocados, que seja 
comunicado aos pais, para que se pesquise a origem de tais 
comportamentos.

	Houve reclamações sobre o comportamento ativo da sua 
filha, vindas da escola? E o que relataram a você?

“Sim. Tomava a atitude de outros colegas, no que se refere, 
em conflitos, falava por todos, questionava a coordenação da 
escola, de assuntos que ela não concordava”.
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Uma das orientações do DSM-IV para Transtorno de 
Déficit de Atenção/Hiperatividade é que frequentemente o 
indivíduo fala em excesso; volta e meia interrompe ou se mete 
em assuntos de outros (ROTTA; FREIRE, 2005 apud, COUTO; 
GOMES; MELO-JUNIOR, 2010, p. 247).

Quanto às indagações voltadas a pessoa com TDAH, que 
tem 18 anos:
	Você sente-se prejudicada por essas agitações? Por quê?

“Várias vezes. Pois, tenho dificuldade em manter a 
atenção em algumas coisas por um longo período de tempo, e 
isso acaba me prejudicando em algumas coisas. Assim como, 
tem situações que passam despercebidas por mim, como algo 
que alguém fez ou falou se não for de grande impacto, eu acabo 
esquecendo e isso chateia as pessoas”.

O DSM-IV também orienta que a pessoa com TDAH é 
facilmente desatento por incentivos de outrem à tarefa; com 
constância exibe esquecimento em atividades diárias e entre 
outros sintomas.
	Quais as dificuldades que você percebeu ao longo da sua 

vida?

“Eu sempre fiquei de recuperação em história e matemática, 
eram as duas matérias que não conseguiam prender minha 
atenção por muito tempo, e talvez seja por que alguns dos 
meus professores não soubessem como tornar essas matérias 
“divertidas”, isso aconteceu em o período do ensino infantil até 
o ensino médio”.

A escola deve ter suporte para o discente que tem esse 
tipo de transtorno, tais como, reduzir a quantidade de alunos 
em uma sala que tenha um aluno com TDAH, no mínimo 20 e 
máximo 25 para que o professor tenha auxilio suficiente para 
lidar com o aluno que tem o transtorno, dando a atenção devida 
a ele e para os outros.

Fazendo atividades dinâmicas em sala, que movimente 
o corpo do discente e vincule atividades corporais com a 
aprendizagem, o educador alcançará gradativamente o potencial 
do aluno com TDAH e assim atingindo seu desenvolvimento.
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	Você sente-se “diferente” das outras pessoas? Por quê?

“Sim, em alguns momentos. Por que eu sou o tipo de 
pessoa não consegue ficar parada num lugar por muito tempo, 
eu falo demais, e tem vezes que eu sinto que isso incomoda as 
pessoas, então eu acabo me sentindo “distante” delas”.

Pela impulsividade, o jovem ou a criança tem muita 
dificuldade em ter convivência com os outros, pelas 
características que o transtorno caracteriza, o comportamento 
da criança, jovem ou adulto acaba diminuindo ambientes 
frequentados e relações sociais, já que os ditos “normais” na 
maioria das vezes não sabem lidar com as pessoas que tem 
esse tipo de transtorno.

A partir dos questionamentos feitos aos entrevistados, 
deve-se haver mais cuidado ao lidar com a aprendizagem 
de sujeitos com TDAH, fazer os pais participarem desse 
acompanhamento, auxiliando o processo do desenvolvimento e 
aprendizagem educacional, e é necessário na ação docente, o 
professor saber laborar com a educação dessas pessoas, assim 
deixando de lado a ocorrência da exclusão escolar.

CONCLUSÃO
Em suma, acredita-se que a efetivação desse estudo 
acarretou contribuições teóricas e práticas quanto à satisfação 
dos objetivos propostos, já que indicou a necessidade de 
compreendermos sobre TDAH, a respeito das dificuldades para 
com o desenvolvimento e aprendizagem, a partir da visão da 
jovem com o transtorno. É necessário que se compreenda as 
particularidades do transtorno, pois desta forma, evitaremos 
os rótulos, preconceitos e a exclusão escolar desses alunos. É 
preciso que o transtorno seja visto com uma característica do 
indivíduo assim como todo ser humano possui caraterísticas e 
que devemos respeita-las e saber conviver com elas.

O artigo também nos indicou, a importância de ter na 
ação docente a utilização de estratégias de ensino para que 
a atenção da pessoa com TDAH se mantenha focalizada nas 
atividades em sala. Percebemos isso, quando a jovem relata que 
em certas disciplinas, ela não conseguia um bom desempenho 
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visto que professores não tinham estratégias para contornar 
as dificuldades acarretadas pelo transtorno. Sabe-se, que o 
professor, em sala de aula, depara-se com um grupo de alunos 
heterogêneo, no qual se tem alunos auditivos, sinestésicos, 
visuais, com deficiência e transtornos, o que exige do professor 
práticas de ensino que alcance as aprendizagens.

Logo, com o aluno com TDAH não difere, é essencial uma 
ação pedagógica que busque um processo de aprendizagem do 
aluno, significativo. Ao analisarmos o trabalho em sua totalidade, 
ressaltamos como este acarretou ganhos acadêmicos, pois 
com ele pode-se entender que são os rótulos, os preconceitos 
e exclusão escolar os verdadeiros empecilhos para o 
desenvolvimento e a para a aprendizagem significativa dos 
sujeitos com o transtorno. Assim como, a compreensão docente 
em aplicar práticas de ensino integradoras no processo de 
ensino-aprendizagem. Por fim, concluímos que, com a pesquisa 
realizada neste trabalho, os pontos de vista dos participantes 
dela (mãe, jovem e alunas pesquisadoras) a respeito de até 
que ponto a falta de acompanhamento pedagógico e familiar 
prejudica no desenvolvimento cognitivo da pessoa com o 
transtorno, mudou completamente, pelo fato de notarmos, como 
essa falta tem um impacto negativo na vida de quem tem TDAH, 
o que antes não tínhamos uma compreensão tão completa.
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APÊNDICE

Universidade do Estado do Pará – UEPA
Centro de Ciências Sociais e Educação – CCSE

Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia
QUESTIONÁRIO

Nome: ___________________________________ Idade: ____

1ª) Você sente-se prejudicada por essas agitações? Por quê?
__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
2ª) Quais as dificuldades que você percebeu ao longo da sua 
vida?
__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
3ª) Você sente-se “diferente” das outras pessoas? Por quê?
__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Universidade do Estado do Pará – UEPA
Centro de Ciências Sociais e Educação – CCSE

Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia
QUESTIONÁRIO

Nome: ___________________________________ Idade: ____

1ª) Quantos filhos você tem?
__________________________________________________
2ª) Houve alguma dificuldade na gestação? (Ex.: financeira, 
afetiva, etc.).
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
3ª) Sofreu algum acontecimento que por ventura abalou seu 
psicológico durante a gestação? Qual?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
4ª) Quando foi detectado o comportamento diferente da sua 
filha, em relação as outras crianças? E por quem? __________
__________________________________________________
__________________________________________________
______________________________________________
5ª) Houve reclamações sobre o comportamento ativo da sua 
filha, vindas da escola? E o que relataram a você?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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A educação no Tambor de Mina
Memória e resistência no Terreiro Mawukwe

Bruna Caroline Santos Bomfim1

Felipe Pereira da Luz2

Resumo: O trabalho consiste em uma pesquisa realizada tendo como 
objeto de estudo a educação nas religiões afro-brasileiras, tendo como 
principal a religião Tambor de mina. O objetivo da pesquisa se dá no 
entender das relações mantidas dentro do ambiente do terreiro, como 
se dá a educação, o processo de discriminação e resistência. A partir 
da metodologia da pesquisa oral e documental, onde se busca a história 
para analisar o processo de construção dos saberes e da própria religião. 
Envolvendo os diversos sujeitos, participantes dessa história que traz em 
seus relatos diversos aspectos da religião, pois a história social é constituída 
da história individual. Tivemos como resultado um reconhecimento da 
comunidade do terreiro, no que diz respeito ao processo de discriminação 
e invisibilidade e a resistência que permanece com intuito de preservar 
a religião. Concluindo assim, que ainda que se debatam e dizem que 
não existe preconceito quanto essas religiões, precisa que vá além e 
pesquise, discuta e busque resultados para as diversas problemáticas 
contidas no contexto dessa discussão, como: o processo de aceitação 
e respeito quanto as diversas religiões e o reconhecimento da educação 
não-formal mantida dentro desse espaço.
Palavras-chave: Educação. Religião. Invisibilidade. Resistência.

INTRODUÇÃO
Este trabalho trata da necessidade de esclarecimento acerca 
de diversos aspectos da religião Tambor de Mina, onde, 
daremos enfoque à educação dentro dos terreiros, buscando 
compreender como ela é vista na sociedade e nas escolas, 
procurando também, entender o processo de invisibilidade das 

1 Graduanda no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia na 
Universidade do Estado do Pará, monitora em História da Educação na 
Universidade do Estado do Pará.
2 Graduando no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia na 
Universidade do Estado do Pará.
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religiões afro-brasileiras, sobretudo, fazendo uma abordagem a 
partir da Lei Federal 10.639/03.

Para uma melhor análise do quadro em que se encontra 
localizada essa religião na sociedade brasileira, será abordado 
no artigo uma breve retomada ao histórico social e educacional 
brasileiro para poder voltar às atenções para a religião Tambor 
de Mina em si, como: a história dessa religião, a análise feita 
dentro do terreiro Mawukwe e a sua cosmogonia (princípios 
religiosos, míticos ou científicos) que se ocupa em explicar a 
origem, o princípio do universo; cosmogênese).

Por fim, um tema pertinente como este, se apresenta 
enquanto um mecanismo de defesa e resistência à discriminação 
que as religiões afro-brasileiras sofrem e sofreram ao longo de 
todo o seu processo histórico de resistência. Por isso, buscamos 
esclarecer determinados aspectos da cultura afro-brasileira e 
ao mesmo tempo desmistificar determinados preconceitos que 
ainda se fazem presentes na sociedade brasileira. 

1. EDUCAÇÃO
1.1 SOBRE A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
A história da educação no Brasil começa bem antes do que 
se tem registro com a educação dos povos nativos brasileiros, 
os indígenas. Porém, com a chegada dos colonizadores 
portugueses a educação produzida aqui mudou de rumo, foi 
introduzido no Brasil o modelo de educação jesuítica, que tinha 
como finalidade de civilizar os índios da nova terra. Ela teve 
início com a vinda do padre português Manoel da Nóbrega que 
instituiu o sistema educacional dos jesuítas em terras brasileiras.

No decorrer desse processo foi instituída a escravidão no 
Brasil, com isso os escravos passaram por um brutal processo 
de desumanização, mas como prova de sua força e resistência 
eles se utilizaram de diversos meios para continuar realizando 
suas práticas culturais e religiosas que os levaram a afirmar 
sua humanidade, valorizar sua cultura e exercer suas crenças 
religiosas.

A palavra escravidão (...) não significa somente a relação 
do escravo para com o senhor; significa muito mais: a 
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soma do poderio, influência, capital e clientela dos se-
nhores todos; (...) a dependência em que o comércio, a 
religião, a pobreza, a indústria, o parlamento, a coroa, o 
estado enfim, se acham perante o poder agregado da mi-
noria aristocrática, em cujas senzalas centenas de milha-
res ‘de entes humanos vivem embrutecidos e moralmen-
te mutilados pelo próprio regime a que estão submetidos. 
(Nabuco, J., 1977, p. 60)

Com o passar do tempo a educação teve alguns avanços, 
mas apenas para uma pequena parcela da população, e a parte 
dela que não fazia parte da elite acabou ficando a margem 
desse processo. Porém, mesmo assim, o povo manteve suas 
práticas educacionais por meio da oralidade.

Dentro desse contexto, a educação instituída no Brasil 
sempre se mostrou livresca e detentora de valores eurocêntricos, 
mesmo com o fim da colonização e a independência do Brasil. 
A isso se deve grande parte da desvalorização que existe hoje 
sobre a cultura local, e também, porque parte dessa produção 
cultural teve sua origem em povos que foram marginalizados 
e descriminados pela população que divide a sua identidade 
nacional, a final, a identidade de uma nação reúne toda a sua 
produção cultural.

Lamentavelmente, mais de um século depois, o preconceito 
contra as pessoas e as culturas negras continua sendo uma 
chaga presente em nossa sociedade, pois desde aquela época 
as poucas políticas públicas não tiveram eficácia na função de 
reinserir essa população negra na sociedade.

Mas também é possível destacar uma lei do estado que 
tem como função inflamar nessas populações negras o orgulho 
e a sua importância para a construção cultural do Brasil, e essa 
lei é a Lei Federal 10.639/03 que instituiu a obrigatoriedade do 
ensino da Cultura da História Afro-Brasileira. “Art. 26-A. Nos 
estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e 
Cultura Afro- Brasileira.” (Art. 1 Lei nº 9.394 de 1996, Constituição 
Federal Brasileira).

Foram pesquisadas escolas da rede pública e da rede 
privada, como recurso metodológico utilizou entrevistas 
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com as crianças e com os adultos tanto na comunidade 
religiosa como no espaço escolar e também observações 
nos dois campos de pesquisa. Concluiu que as crianças 
são vítimas de várias discriminações, movidas pelo pre-
conceito e intolerância religiosa. Associou esse resultado 
a mais uma face do racismo e que a prática católica das 
escolas bem como seus símbolos, oprimem e sufocam a 
opção religiosa das crianças. Tal prática diverge da Lei 
10.639/03, que oportuniza a discussão sobre a cultura 
afro na educação escolar com relação às religiões de ma-
trizes africanas. (OLIVEIRA, A., 2014, p. 39).

2. SOBRE O TERREIRO E O PAI BRASIL

O QUE É TAMBOR DE MINA

A história da religião Tambor de Mina teve início com a 
chegada da população africana no Brasil para serem es-
cravizadas. Esses povos foram trazidos de diversos paí-
ses africanos como República do Togo, Nigéria e Benin 
conhecidos como mina-nagôs e mina-jejês, e ao chega-
rem aqui foram enviados para o estado do Maranhão, 
onde se instalaram para trabalhar nas fazendas do esta-
do. (MOTA NETO, apud FERRETTI, 2000).

Esses povos africanos que foram escravizados no 
Brasil continuaram praticando suas rezas e rituais, po-
rém, como consequência da junção dessas diversas 
crenças em um mesmo espaço de convivência insta-
lou-se o fenômeno do sincretismo religioso, constituin-
do assim as práticas religiosas do Tambor de Mina.

Em decorrência do preconceito que os cultos de matriz 
africana sofreram, a religião acabou passando por um novo 
processo de sincretismo religioso que fundiu elementos do 
catolicismo com o Tambor de Mina.

TERREIRO MAWUKWE E PAI BRASIL
José A. Estêves Brasil, 65 anos, mais conhecido como Pai Brasil 
é o zelador de santo do terreiro do Tambor de Mina Mawukwe. 
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Seu primeiro contato com as religiões afro se deu quando, por 
problemas de saúde, foi à casa de santo de Dona Carmita 
(Umbanda) onde iniciou um processo de espiritualidade.

A Umbanda é, mais ou menos, uma base da espirituali-
dade. Pouquíssimos não passaram pela Umbanda e hoje 
são grandes sacerdotes de outras nações. (Pai Brasil)

Antes de seu atual terreiro, José Brasil já havia zelado por 
outras casas. Sua primeira experiência foi no porão da casa de 
sua mãe, na década de 70, em plena a ditadura militar, onde, 
clandestinamente, Pai Brasil fazia práticas e rituais típicos do 
Tambor de Mina. Como o barracão localizava-se no centro da 
cidade e na época isso não era permitido, Pai Brasil tirou um 
alvará na justiça legalizando a casa como um bar, mascarando, 
assim, a funcionalidade do terreiro. 

Seu atual terreiro se chama Mawukwe, possui 40 anos de 
funcionamento e seu nome significa “casa do sopro da vida”. Este 
barracão é popular em esfera nacional por sua tradicionalidade. 
Os dirigentes do terreiro se recusam ao máximo a aceitar as 
influências ritualísticas da Mina praticada na região paraense, 
priorizando as tradições oriundas do Maranhão. 

O tradicional sacerdote de Mina também procura manter 
a prática do sacrifício animal, vulgarmente chamada de 
“derramamento de sangue”. Contudo, o sacrifício não é exposto 
aos fiéis e todo o animal sacrificado torna-se alimento em festas 
ou comida no cotidiano dos filhos de santo. Outro ponto em 
que os zeladores da casa refletem o seu tradicionalismo é na 
presença das imagens católicas representando algumas de 
suas entidades. Pai Brasil considera que a sobrevivência dos 
cultos afros se deu ao sincretismo religioso. 

Os cultos afros sobreviveram pelo sincretismo religioso. 
Muita gente diz ‘não há necessidade dum santo católico 
tá aí. Não tem nada a ver.’ Não! Não tem nada a ver. Mas, 
por eu ser tradicionalista, eu preservo. (Pai Brasil)

Os recursos obtidos através do Mawukwe são inteiramente 
usados para a manutenção e funcionamento do mesmo, os 
dirigentes da casa vivem apenas de seus respectivos salários. 
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Não tenho nada contra se você vive só do santo, pro-
blema é seu! Mas eu não vejo, eu procuro e passo pros 
meus filhos esse condicionamento. Na minha casa a gen-
te vive para o santo e não do santo.  (Pai Brasil)

Quando questionado sobre as funções e relações de 
gênero presente em seu terreiro, o Pai de Santo mostra uma 
visão igualitária, onde homens e mulheres possuem obrigações 
com suas entidades não importando o sexo. Entretanto, quando 
indagado sobre sexualidade e aceitação, o sacerdote mostra 
uma certa dicotomia no momento em que expressa seu respeito 
e aceitação a todas as orientações sexuais, porém, por outro 
lado, demonstra uma visão discriminatória valorizando uma 
postura heterossexual em detrimento de uma homossexual.

Quando você entra no portão, adentra na casa de Axé, 
seus problemas, sua forma de ser, de fazer, ficam pra 
lá do portão de ferro. E aqui eu tenho casais do mesmo 
sexo, tudo, mas você olha... Você não diz. (Pai Brasil)

COSMOGONIA

Quanto a cosmogonia, o Pai de Santo considera pouco 
relevante, mostrando-se mais preocupado com a vivência 
religiosa do que com as resposta da origem de tudo. Utilizando 
os mitos da cosmovisão como estratégias pedagógicas para 
mostrar o enredo e as características de Orixás e Vuduns.

3. A EDUCAÇÃO DENTRO DO TERREIRO
Nas relações cotidianas do terreiro circulam diferentes saberes, 
como: saberes da prática religiosa e ritual, ensinamentos 
morais, saberes ancestrais dos encantados, narrativas místicas, 
fundamentos religiosos e todo tipo de praticas do Tambor de 
Mina na Amazônia.

Esses saberes são transmitidos de uma geração a outra, 
por meio da oralidade, nas relações diárias que abarcam 
o surgimento de experiências e a apreensões da memória 
coletiva do Tambor de Mina, fontes primordiais dos saberes 
dessa religião.
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É sabido que nessa religião é tradição manter segredos. 
Porém muitos fundamentos de Mina foram e estão sendo 
perdidos deixando a religião vulnerável de um esquecimento.

A mina está perdendo sua identidade, por quê? Porque os 
vodunssos, os velhos, eles estão morrendo e junto com 
eles os segredos. Na Mina os velhos são muito cisma-
dos. Ensinam 90, mas não ensinam 100 de jeito nenhum. 
Quer dizer, aquele 90 que eu já tinha, eu só passava 80 
pro meu filho. Então é por isso que a Mina está perdendo 
sua identidade. (Pai Mábio Junior, em uma entrevista a 
João Colares)

Na pesquisa realizada no Terreiro Mawukwe, Pai Brasil 
concorda e deixa claro o fato da perda de fundamentos de 
Mina. Assim, o Pai de Santo expõe a necessidade de ser 
tradicional com a cultura – como ritos e comportamentos morais, 
entretanto relata que é necessário passar esses segredos para 
seus sucessores (filhos de Santo), para que a religião não caia 
em esquecimento e perdure. Assim, Pai Brasil também preza 
pela educação cientificista para um maior conhecimento, para 
evolução na espiritualidade e relata:

Os Pais e Mães de Santo daquela época, só tinham a sa-
bedoria dos encantados, dos orixás, e às vezes quando 
vinha um pesquisador conversar, talvez elas não sabiam 
se expressarem direito ou ocultaram as coisas, falavam 
besteira e pessoal não entendia muito. Hoje, é diferente, 
você ver Pais e Mães de Santo, antropólogos, professo-
res, médicos, a instrução hoje é totalmente diferente. (Pai 
Brasil) 

Pai Brasil como defensor da tradicionalidade e preservação 
dessa religião , desde quando sua filha era criança – por ser 
predestinada, ela já participava das festas e sua entidade já a 
carregava. Assim, a hierarquia é que constitui esse ciclo.

[...] A autoridade e o poder da palavra podem ser insti-
tucionalizados na forma de cargos existentes na hierar-
quização da religião. A posição que um individuo ocupa 
na hierarquia da religião lhe dá atribuições específicas, 
deveres e direitos. O acesso diferenciado ao saber é tam-
bém uma das dimensões presente na distribuição dos 
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cargos, o que significa, então, que saber e poder estão 
entrelaçados na religião, pois ao mesmo tempo em que o 
acúmulo de saber se institucionaliza na forma de cargos, 
a posição ocupada pelo indivíduo em seu cargo lhe dá 
acesso a novos saberes, logo a um novo poder... (Neto e 
Albuquerque, 2008, p.16)

O Pai de Santo compara a hierarquização em sua casa, 
tal qual patentes do exército, onde os filhos de Santo entram 
e vão alcançando “patentes” mais altas, conforme desenvolve 
suas tarefas.

Na hierarquização você vê, digamos que um quartel ge-
neral. O que tem no quartel? Soldado, tenente, major, 
coronel, marechal e assim por diante. O Santo é isso, é 
tipo uma escola, você entrou, começa a fazer suas obri-
gações e vai galgando no degrau da escala espiritual. 
(Pai Brasil)

A respeito dessa educação hierárquica e oral, a filha do 
Pai, relata o que é e como é o processo de aprendizado e a 
denominada, educação de Axé.

Bem, o que ele sempre me ensinou é ter humildade, 
por quê? Por que dentro de um terreiro sem humildade 
você não é nada. Você tem que ter humildade para você 
aprender, saber a hora certa de você ver certas coisas, 
para saber a hora certa de você aprender e de você fazer.

Tudo eu aprendi junto com ele, eu sempre na verdade, 
cresci com isso, sempre ‘tando’ do lado, via uma coisa e 
pegava o caderno. E não ficar falando “ olha fulana eu vi 
isso, isso... sendo que vai chegar a hora dela saber, não 
precisa eu estar contando.

Meu pai me ensinou olha filha não abaixa a cabeça, bora’ 
levanta. Hoje se eu sou conhecida, é por causa dele, eu 
vou para eventos e palestras, ele sempre me apresen-
tou para muitas pessoas e a sempre ter humildade de 
dá ‘bença’, porque, querendo ou não eu sou mais nova 
dentro do Santo e por isso eu devo respeito a eles, mes-
mo por muitas vezes, eles não tendo seus aprendizados 
completos, tendo sua feitura completa, mas o fato de já 
ter um cargo, eu devo respeito.
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E eu sou vodunsi e já ‘to’ no segundo Santo feito.” ( Anna-
dyê, 14 anos. Filha e sucessora do Pai Brasil no Terreiro 
Mawukwe)

Em relação à educação dentro do terreiro que é denominada 
“Educação de Axé”, Pai Brasil destaca como principal princípio 
moral o respeito. Quanto à educação cientificista, ele incentiva 
seus filhos a terem uma formação, pois segundo ele, o Santo 
não é profissão.

4. RESISTÊNCIA À DISCRIMINAÇÃO, RACISMO E 
ACULTURAÇÃO
Quando questionada sobre a importância dessa educação 
dentro do terreiro como forma de manter e perpetuar uma cultura 
tão importante, vindoura de outra nação, Annadyê ressalta e 
enfatiza sua parcela de responsabilidade e contribuição para 
que o Tambor de Mina, dentro das culturas afros não cheguem 
à extinção total.

[...] A importância é de levar pra frente, não deixar a casa 
acabar, e sempre ter essa continuidade. Por quê? porque 
se você chegar assim: ‘ah eu sou do Tambor de Mina’, 
quase ninguém vai saber o que é, mas se você falar: 
‘ah eu sou de candomblé, ah eu sou de umbanda’, aí 
as pessoas já conhecem mais. O Tambor de Mina, ele 
não é muito conhecido. Muitas vezes pelo fato das se-
nhoras antigas levarem o conhecimento delas consigo; 
delas não dizerem ‘olha, vem cá meu filho, vou te ensinar 
como é que acende essa vela, assim, assim, assim, e 
ir repassando... não! Elas levaram o segredo delas con-
sigo, então é isso que eu não quero que aconteça. Eu 
quero sempre, sabe?, dar continuidade.

Como observado, os processos de resistência da cultura 
afro estão estritamente ligados à hierarquia.

Sabe-se que no Brasil grande parte da população é 
praticante e simpatizante de religiões Judaico-Cristãs. Entretanto 
este fato de forma alguma justifica os ataques e violações 
aos direitos dos afro-religiosos de manifestar suas práticas e 
expressar suas crenças, tal como está na:
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Declaração Universal dos direitos Humanos, artigo XVIII:

Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, 
consciência e religião, este direito inclui a liberdade de 
mudar de crença, e a liberdade de manifestar essa re-
ligião ou crença, pelo ensino, pelo culto, pela prática e 
pela observância, isolada ou coletiva, em público ou em 
particular.

Mesmo com essa “liberdade de culto”, e manifestação 
de crença explicitamente assegurada juridicamente; O Brasil, 
infelizmente, é um país onde pessoas além de pré-julgarem 
os líderes e adeptos de religiões de matriz africana, propagam 
o ódio e repressão contra o povo de terreiro e seu costumes. 
Pai Brasil expressa o nível da represália com que convivem ao 
dizer: “[...] Daqui uns 50, sei lá quantos anos, vão queimar a 
gente como feiticeiros[...]”.

O pai de Santo dá continuidade a respeito da discriminação 
por parte das pessoas, quando diz:

[...] A gente afro, já é a ultima esperança deles, aí eles 
vem conosco. Às vezes é problema espiritual, mediúni-
co,, aí ‘eles ficam’ bom, eles vão embora mas eles não 
dizem que foram curados numa casa afro.

E a intolerância religiosa, sem dúvida é um dos muitos 
fatores que como já evidenciado, não justifica os atos contra 
os terreiros e povos do terreiro, mas que motiva a maioria das 
represálias por eles sofridas.

E hoje ainda existe essa grande guerra ‘santa’, que se 
poderia dizer; com a Universal do Reino de Deus, que 
eles se julgam Soldados do Senhor, e querem invadir os 
barracões, eles querem quebrar as imagens, igual como 
fizeram com a de Nossa Sra. Aparecida. Quando eu acho 
que nos dias de hoje isso é o cúmulo, né? O país é laico, 
você tem liberdade de crença. Se você tem liberdade de 
crença, então cada um vai ... ah eu acredito no catolicis-
mo, eu vou! Eu sou de afro, é afro! [...] (Pai Brasil)

Por falta de informações e conhecimento acerca da religião 
afro, é que existem pessoas, ignorantes quanto a esse assunto, 
que acabam por taxar as afro-religiões como coisas relacionadas 
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ao demônio e como formas de única e exclusivamente fazer 
qualquer tipo de mal a outrem. Tal como o Pai de Santo relata 
nestes dois casos:

[...] A minha filha quando fez o santo, tinha que ir pra aula, 
muitas colegas se afastaram dela porque eram evangé-
licas, e ela era de ‘culto de diabo’. Ela sofreu muito. [...]

[...] Às vezes eu tenho um problema de artrite, ou dói meu 
joelho e fica ruim, aí às vezes me falam ‘cê’ fez muito mal 
pras pessoas, por isso que tá assim. (Pai Brasil)

Essa discriminação e preconceito, oriundos da intolerância 
religiosa para com os adeptos de religiões afro é tanta, que muitas 
das vezes estes adeptos omitem em seu ciclo de relações e 
até em pesquisas feitas por organizações que possuem alguma 
ligação com religiões afro.

[...] A grande culpa em cima dessa questão religiosa, é 
quando vão fazer ‘esses SENSO’ e ninguém quer dizer 
que é mineiro, que é candomblecista... não, eu sou cató-
lico, eu sou espírita, eu sou isso [...] (Pai Brasil)

As pessoas precisam compreender que cada povo tem sua 
cultura, costumes, seu modo de demonstrar sua espiritualidade; 
sem querer interferir, e o pior de tudo, impedir o outro de cultuar 
e praticar aquilo que ele acredita. Para CROATTO:

[...] Todas as culturas e todos os povos tiveram e têm uma 
expressão religiosa. Dizer ‘expressão’, é falar de mani-
festações de ordem religiosa que tem seu veículo na sim-
bologia, na linguagem, na literatura, na arte, em rituais 
variadíssimos, nos corpos doutrinários, em modelos de 
vida [...] (CROATTO 2001, p.9)

Em relação aos processos de luta e visibilidade, Pai Brasil 
considera que o povo de matriz afro necessita de uma maior 
representatividade dentro das funções sociais justamente para 
lutar contra todos os tipos de preconceito, e para desmistificar a 
má visão que a sociedade tem das religiões de matriz africana; 
e quanto ao seu terreiro, ele atribui a grande visibilidade devido 
à tradicionalidade de conservar as raízes afro em suas práticas, 
e prioriza isso: 
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[...] Você vê, bancada de evangélico, bancada disso, ban-
cada daquilo, bancada daquilo, e não vê nenhuma ban-
cada afro né? Nem em esfera municipal, nem estadual, 
nem esfera federal [...]”

[...] Eu me considero um guerreiro, eu talvez seja uma 
das resistências vivas de Belém da Pará no Tambor de 
Mina. [...] Isso é o primeiro passo, Por quê? porque eu 
continuo fazendo aquilo que eu aprendi em São Luís do 
Maranhão. A nossa casa não misturou com a ritualística 
de Belém do Pará. Isso é uma das principais coisas. [...] 
(Pai Brasil)

Além disso, a religião ainda carrega a negatividade da 
imagem deturpada do negro, por conta do racismo instituído 
pelos colonizadores europeus, que afirmaram, baseado em 
interpretações bíblicas a inferioridade da raça negra.

Os negros foram atirados no mundo dos brancos sem 
nenhuma indenização, garantia ou assistência. A grande 
maioria deslocou-se para as cidades, onde os aguarda-
vam o desemprego e uma vida marginal. O que deveria 
ser um desajustamento transitório transformou-se num 
desajustamento estrutural, reforçando assim o precon-
ceito racial. (ALENCAR, F.; CARPI, L.; RIBEIRO, M. V. 
1985. p. 168)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depois de discorrer sobre os subtemas abordados no artigo, 
foi possível observar que mesmo a população negra brasileira, 
tenha triunfado na sua missão de manter viva as suas tradições 
culturais, ainda há muito a se fazer, tanto para continuar 
reafirmando a fé e a cultura afro-brasileira quanto para extinguir 
de vez o preconceito instituído no imaginário da população.

A religião tratada aqui, Tambor de Mina, traz – assim 
como outras de matriz africana, em sua história a discriminação 
e o preconceito marcados na sociedade e que dificultou a 
visibilidade dessa prática.

Por isso, considerando toda essa insuficiência de 
reconhecimento dentro da sociedade, partimos do ponto que 
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a única forma de desmistificar essa religião, fazer com que 
ela perdure, livre de preconceitos, racismos e discriminação, é 
importante que saibamos como se dá a educação dentro dos 
terreiros, sabendo as metodologias e como eles trabalham 
as relações sociais, para se integrarem. Além disso há a 
necessidade desse reconhecimento dentro das escolas, as 
quais podem ser um ambiente informacional que proporciona 
o diálogo entre contextos históricos, culturais, econômicos, 
políticos e sociais que são inerentes de todas as relações 
humanas. Esse processo deve ser comtemplado nas propostas 
curriculares. E também enfatizar e fazer valer a Lei 10.639/03 que 
estabelece a obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura 
Afro-Brasileira.” Para que, grande parte das ofensas, taxações, 
agressões, sofridas em decorrência do desconhecimento 
e intolerância religiosa, não seja mas a realidade de uma 
sociedade.

REFERÊNCIAS
ALENCAR, F.; CARPI, L.; RIBEIRO, M. História da sociedade 
brasileira. São Paulo: Ao livro técnico S.A., 1985.

ALMEIDA, A. J. S.; SANTOS, L. A.; FERRETI, S. F. Religião, raça 
e identidade: colóquio de centenário da morte de Nina Rodrigues. 
São Paulo: Paulinas, 2009.

BATISTA, P. A. N.; PASSOS, M.; SILVA, T. O sagrado e o urbano: 
diversidades, manifestações e análise. São Paulo: Paulinas, 2008.

MOTA NETO, J. C. A educação no cotidiano de um terreiro do 
Tambor de Mina na Amazônia: por uma epistemologia dos sabe-
res cotidianos. 

FERNANDES, Gláucio. Liberdade religiosa nos cultos afro-bra-
sileiros: um estudo na cidade de Manaus- Amazonas. 

FERRETTI, M. M. R. Religião e Sociedade: Religiões de Matriz 
Africana no Brasil, Um Caso de Polícia. In: JORNADA INTERNA-
CIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 3., São Luís, 2007.

GHIRALDELLI, P. História da educação brasileira. Cortez Edito-
ra. São Paulo, 2006.



328

Anais do XXI Encontro Paraense d@s Estudantes de Pedagogia

NABUCO, J. O abolicionismo. Petrópolis, RJ: Vozes, 1977.

NETTO, T. M. C. C. O Significado da Religiosidade Popular Ma-
nifestada através do Candomblé: Conformismo ou Resistência. 
Universidade do Estado de São Paulo. São Paulo.

OLIVEIRA, Ariane G. A educação nos terreiros de Caruaru/ Per-
nambuco: um encontro com a tradição africana através dos Ori-
xás. Caruaru, 2014.

SANTOS, Daniela C. Religiões de matriz africana no Pará: entre 
a política e o ritual. UNICAP.

WEREBE, M. J. G. Grandezas e misérias do ensino no Brasil. 
Difusão Européia do livro. São Paulo, 1970.

<http://www.afroeducacao.com.br/lei-10-639-03>

Documentário Tambor de Mina no Maranhão. Disponível em: http://
www.youtube.com. Acesso: em 2 de junho de 2015.



329

Lutar com as palavras
Resistência cultural nas obras de 

José João Craveirinha

Débora Alfaia da Cunha1

Genilton de Campos Barbosa2

Resumo: O intuito do pôster é apresentar elementos da produção literária 
de José João Craveirinha, poeta moçambicano. Busca-se com a atividade 
contribuir para a implantação da Lei 10.639/2003, que tornou obrigatório o 
ensino de história e cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar. 
As obras do escritor são mundialmente reconhecidas pela valorização da 
cultura africana e pela construção de estilo literário profícuo, que resultou 
em uma herança literária que impactou diversos poetas africanos. Sua 
obra auxiliou na consolidação de caraterísticas típicas para a literatura 
africana, entre elas a utilização de termos oriundos da linguagem 
popular e das línguas tribais, em uma produção que mescla a língua dos 
colonizadores com a africana. A obra de Craveirinha é reconhecida por 
seu grande valor político, cultural e religioso. Seus poemas denunciam a 
opressão que os colonizadores implantarão seus hábitos, bem como a 
resistência a essa opressão e a luta pela independência de Moçambique. 
Evidenciam ainda o espírito da cultura negra moçambicana, que apesar 
das lutas, não perderam a esperança, a alegria e a fé. O espírito festivo e 
sensual permanece como traço da poesia de Craveirinha, como um canto 
de insistência. Metodologicamente o pôster se divide em três facetas: 
apresentação da biografia do poeta; análise de poesias, e por fim, 
ratificar sua importância literal e comentar as riquezas culturais. Importa 
destacar que o pôster é resultado do projeto Ludicidade Africana e Afro-
brasileira (LAAB) do Campus de Castanhal/UFPA, voltado à proposição 
de metodologias para a valorização do patrimônio negro na escola.
Palavras-chave: Craveirinha. Independência. África.

1. UM BREVE HISTÓRICO DO PRECONCEITO
Dissertar a questão do preconceito racial no Brasil é fazer 
uma viagem às origens de nossa exploração pelos europeus, 

1 UFPA/Castanhal-PA. E-mail: alfaiadacunha@gmail.com/dalfaia@ufpa.br
2 Graduando do Curso de Letras da UFPA/Campus de Castanhal-PA. 
E-mail: nillton199@gmail.com
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considerar fatos que impulsionaram à questão do preconceito 
a cor de pele, fatos tais quais foram defendidos pela religião 
católica que se embasava em um escrito de milênios passados, 
onde interpretavam que a cor “escura” era a marca divina de 
um castigo que podia identificar os errôneos seres, tornando 
assim o negro um ser inferior segundo tal visão preconceituosa 
e equivoca vista do ponto de vista racional. Entretanto, é 
importante que sejam ressaltados informações tanto sobre a 
situação do negro no Brasil como em seu país de origem, haja 
vista que ainda existem algumas pessoas que desconhecem 
a existência da escravidão como ação normal no continente 
africano de séculos atrás, percebendo assim que os europeus 
só causaram uma dilatação do comercio de vidas humanas 
como meio de aquisição de capital.

Pode-se chegar a uma conclusão de que a expansão do 
mercado de escravo fez com que houvesse uma disseminação 
da cultura africana pelo globo terrestre, evidenciando que, 
o presente escrito não vem ousar uma defesa dos europeus 
que tinham seus objetivos financeiros acima da sensibilidade 
humana com os escravizados, mas é importante que a grande 
parcela de informações sobre a história dos escravos seja posta 
em evidencia para que possa o leitor do presente texto, expandir 
seu leque de saberes sobre o racismo e sua história.

É necessário, expor a questão de que independente da 
disseminação dos povos africanos por todos os continentes, 
os mesmos não podiam exercer suas crenças, costumes, ou 
atitudes que os caracterizavam em seu país tribo ou vilarejo, 
uma vez que os negros que eram “repatriados” após penosas 
viagens pelo mar, chegavam jamais visto com costumes 
totalmente diferentes.

1.1 TRAVESSIA DO ATLÂNTICO
Durante a viagem em navios superlotados, eram comuns nos 
tumbeiros, estupros, agressões físicas e verbais, criando assim 
dificuldades que ultrapassavam barreiras físicas, e conflitavam 
já com o psicológico dos africanos tornando com isso um 
ambiente de tormento constante para os negros.
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Nessa odisseia de opressão não era raro o ato de suicídio, 
que eram usados como forma de combate contra tamanha 
opressão vivida dentro dos navios negreiros ou tumbeiros, 
ou fatos trágicos como naufrágio de tumbeiros que trazia os 
escravos, acarretando assim a morte de centenas de seres 
humanos, entendendo que os traficados vinham acorrentados 
uns aos outros, tornando assim quase impossível a chance de 
sobrevivência.

Após inúmeras infelicidades de terror em meio ao atlântico, 
aportavam em “seus novos lares”, entretanto consciente de que 
suas raízes serão tidas como heresias, desrespeitando aos 
seus senhores, sendo assim necessária a criação de disfarces 
para exercer seus costumes sem chamar atenção, como foi 
o caso da roda de capoeira que era usada como dança, para 
praticarem um esporte de defesa.

Com o passar dos séculos batalhas foram travadas nos 
diversos campos, para que existisse um respeito pelo negro, 
e entre revoltas e quilombos, (e porque não dizer, revolução 
industrial), foi conquistada a peso de muita luta a abolição 
da escravidão em 1888, no entanto, não seria fácil apagar 
da memoria do povo a descriminação que o negro sofreu por 
séculos.

2. POLÍTICAS DE INCLUSÃO
Contudo na luta contra o preconceito racial criou-se através da 
lei 10.639/03, que é o ensino da história e cultura afro-brasileira 
e africana, uma obrigatoriedade da transmissão da rica cultura 
africana que se faz presente em nosso país desde os primeiros 
séculos de exploração, da construção social, possibilitando 
assim um segurança para ensinar e comentar a cultura que faz 
parte do Brasil.

Portanto, é necessário frisar que o preconceito ainda 
persiste entre a sociedade, mas, com o amparo da lei e de um 
pouco de bom senso é possível chegar-se a uma sociedade 
que não considere importante a cor da pele ou qualquer outra 
diferença, uma ameaça a si própria, mais, que seja o diferente 
como normal, entendendo assim que em um viver de paz, não 
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a lugar para pseudoneutralidade, é importante que se tome 
partido do lado da igualdade e defender as diferenças.

Criar uma ideologia de valorização da cultura no Brasil não 
é uma tarefa fácil visto seu tamanho geográfico e as inúmeras 
miscigenações, no entanto, acredita-se não beirar o impossível 
tal desejo. Um país como o Brasil tem inúmeros costumes 
adquiridos através do passar do tempo pelos colonizados e em 
seguida pelos imigrantes, ressaltando o “sangue de origem” 
indígena e dos africanos.

No Brasil de inúmeras influencias que foram adquiridas 
com o passar do tempo, são marcantes as características 
da cultura africana, não somente pelo vergonhoso trafico de 
escravos, que oprimia o ser humano, importando-se somente 
com os lucros das mercadorias humanas, e deixando de lado o 
respeito com as diferenças raciais, mas também pelos fatores 
que aproxima os continentes.

3. INTERAÇÕES CONTINENTAIS
As proximidades que existem entre Brasil e África vão muito 
além de termos tido os mesmos exploradores (em alguns dos 
55 países africanos), como exemplo Moçambique entre outros 
que o português é falado como uma das línguas, visto que na 
África é muito mais encontrado do que no Brasil pessoas que 
mesmo com o passar do tempo ainda falam o dialeto de seus 
ancestrais.

Dentre os vários comentários que podem ser feitos sobre 
a união das culturas indígenas brasileiras e a alegria africana 
pode-se destacar uma fusão que veio a enriquecer a sociedade, 
com novas formas de pensar e saberes diferentes, onde hoje é 
visível a necessidade de uma valorização da origem de nossos 
traços.

E para que seja trabalhado com mais afinco sobre a 
origem de nosso povo, de modo geral é necessário andarmos 
pelos dois continentes, (metaforicamente), através de estudos 
da cultura africana original que ainda existe na África e como 
esses costumes chegaram ao Brasil e se faz presente até os 
dias atuais como as religiões de cunho africano que mostram a 
grande diversidade de crenças.



333

Eixo IX Educação para as relações étnico-raciais

Com isso fica claro que para haver uma valorização e 
respeito do negro no país é fundamental entender-se que 
a África como outro continente qualquer tem suas histórias, 
riquezas culturais que devem ser divulgados por todos para que 
o julgo do ser inferior venha a ser extinto de nossa sociedade e 
possa-se partir para uma cultura de igualdade e respeito.

4. GRUPO DE EXTENSÃO
É no recorte de valorização, respeito e igualdade que entra o 
grupo, ludicidade africana e afro brasileira (LAAB), que vem 
aos longos dos anos lutando contra a opressão social que 
vive o negro no Pará e de forma nacional (e atrevesse dizer 
aqui),mundial, sobre a tutela de Debora Alfaia da Cunha os 
bolsistas e voluntários tentam passar as riquezas e valores que 
a mídia tenta ocultar quando se fala de África.

O trabalho árduo e constante já gera frutos há anos, 
tanto na disseminação de saberes do continente africano como 
também uma maior conscientização da rica cultura afro que 
é de fundamental importância que todos possam ter noções 
plenas que como é realmente a África que pouco se fala e os 
traços que vieram com os escravos, que tornaram possível um 
laço fraterno entre o continente africano e o Brasil, através da 
sua presença, marcante e de fundamental importância para o 
desenvolvimento do país.

No século XXI é muito mais visível a grande importância 
que o negro teve em nosso país visto que a mão-de-obra no 
Brasil era no começo da exploração era escassa e os povos 
indígenas que permitiam-se manter sobre o julgo opressor do 
conquistador não tinham experiência com o trabalho de longa 
duração, acarretando assim fugas de indígenas constantes 
ou mortes por doenças adquiridas com o passar do tempo e a 
atividade exercida.

Partindo do pressuposto que é fundamental um 
conhecimento amplo do passado para haver uma interpretação 
clara do presente. Entrando assim em um dos focos do escrito, 
que é a literatura como meio de divulgação e transformação do 
meio e das pessoas que formam a sociedade.
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O projeto de extensão LAAB, tem em suas atividades o 
foco em valorizar as raízes africanas que existem em nossa 
sociedade, com isso percebe-se a necessidade de expor 
características dos costumes africanos na sociedade brasileira 
através de palavras que são de origem africana ou costumes 
que foram mesclados aos nossos com o passar do tempo.

5. LITERATURA COMO FATOR DE INCLUSÃO
Para tornar mais eficiente e ampla a divulgação da grande 
diversidade que existe na cultura africana o projeto de ludicidade 
africana, traz programações que fazem alusões e discursões 
sobre tudo que possa vir a ser relevante ao conhecimento da 
sociedade de forma geral, como é o caso da literatura africana 
que é rica em traços característicos de cada região, que o 
escritor vem através das palavras descrever.

A literatura usada em momentos de socialização com 
o publico em geral são escolhidas sempre com o enfoque de 
aproximar a realidade entre um país e outro, como é o caso 
de Moçambique que traz como fator determinante para ser 
comtemplado para discursão, é a questão de ter sido explorado 
pelos portugueses, assim sendo, utilizam a mesma língua que 
o Brasil, tornando com esse fato uma compreensão muito mais 
ampla dos escritores.

O fator da aproximação do Brasil com a África além de 
alguns países falarem o português é o fato de que o Brasil tem 
uma população extremamente africanizada, criando assim laços 
de difícil quebra, hora visto que não são poucos os escritores 
que acabam por ler alguns escritores brasileiros ou portugueses 
que acabam por conhecerem a realidade de ambos os países, 
tornando assim um triangulo de informações entre: África, 
Brasil e Portugal, resultando em uma grande quantidade de 
informações sobre fatos das três nações que são retratados em 
meio verso, crônicas, romances e outros mais escritos.

A escrita como meio de critica é algo que nos dias atuais 
é um tanto quanto aceitável (desde que não venha a questionar 
os grandes capitais), no entanto, em tempos de luta contra a 
opressão não era simples criticar os governos ou a sociedade 
de forma ampla e, é nesse contexto que entra a voz de José 



335

Eixo IX Educação para as relações étnico-raciais

Craveirinha, que traz em seus escritos duras criticas ao governo 
opressor de Moçambique. Outros escritores usaram o campo da 
conotação literária para expressarem de forma mais recatada e 
sem chamar a atenção dos opressores, fatos que são claros em 
letras e livros de tempos de ditadura militar, que teve inicio em 
1964 no Brasil, com isso verificasse que a literatura pode ser 
claramente usada como fator de estudo histórico de determinada 
época ou sociedade.

É o fato de descrição que leva ao estudo de interpretações 
das obras dos escritores africanos, descrições essas que podem 
ser usadas como características de individualidade cultural ou 
divulgação dos costumes de determinado povo e são esses fatos 
que tornam a poesia de José Craveirinha um grande campo de 
novas interpretações.

Já com o passar das palavras acreditasse que o leitor 
consiga perceber a grande utilidade das obras literárias com 
o passado das sociedades e com a literatura africana não é 
diferente, os escritores em suas obras trazem questões que 
afetam sua sociedade ou momentos que os mesmos vivem, 
viveram ou imaginam poder ver, partindo desse fato que as 
rodas de literatura utilizam-se para difundir os momentos da 
cultura Afros no Continente Africano.

Perceba que é de fundamental importância que seja 
colocado à diferença entre literatura no continente Africano 
e literatura Afro, onde compreende-se que a literatura do 
continente Africano restringe-se a África, já a literatura Afro esta 
disseminada pelo globo devido o fato da diáspora Africana, 
criou-se inúmeros pontos de foco da valorização das matrizes 
africanas visto que, o mercado de escravos possibilitou a grande 
disseminação das matrizes afro, que no século XXI tornam-se 
pontes de conexão entre o passado e o presente ou entre a 
África e qual seja o continente que reside o descendente afro.

6. CONTEMPORANEIDADE EM CONTRASTE
Em meio a tantas mazelas ocasionadas pelos fatores históricos 
que estão ligados a questão de como vive o negro no Brasil, e 
os demais países do globo é evidente e compreensível que haja 
políticas de complementação para que os afros descendentes 
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possam estar sendo, aos poucos, tendo direitos e concessões, 
devido o passado sombrio de seus ancestrais, como é o caso 
da lei que tornou o racismo crime no Brasil, que já e tido como 
um avanço, visto que questões preconceituosas no país sempre 
foram disseminadas na esquina.

As políticas de amparo para os estudantes negros ainda 
causa grande polemica no Brasil, uma vez que, alguns tentam 
introduzir em pensamento de inferioridade que ocasiona 
a lei de cotas raciais, sem deixar claro que a mesma cota, 
tem seus pontos a serem vistos como forma de estabilizar a 
mesma quantidade de estudantes nas faculdades, pois as 
disparidades entre a quantidade de alunos negros em relação 
aos brancos são alarmantes, com isso percebe-se como tornou-
se importante essa cota para aumento dos estudantes negros 
nas universidades.

Claro que não pensa-se somente nos afrodescendentes 
adentrando em curso superior, no entanto, leis que permitem 
mais voz aos negros colaboram com movimentos a favor das 
raízes de cunho africano, que estão espalhadas pelo mundo, 
mas que através de amparo legal podem se manifestar e 
reivindicar seus direitos, devido as aberturas que são criadas 
pelo intercambio de grupos que acaba por resultar encontros 
entre estados, países, continentes, onde são discutido formas 
de novas de como combater os focos de preconceito racial que 
surgem em diversas áreas e de diversas formas.

7. QUESTÃO MACHISMO E PRECONCEITO RACIAL
Também tenta-se destacar nesse trabalho a questão do combate 
contra o machismo partindo do fator de opressão que vive a 
mulher negra no Brasil, visto que somos descendentes de uma 
sociedade patriarcal e que vestígios ainda são encontrados em 
simples fatos cotidianos. Não que hoje a sociedade atual não 
seja machista, entretanto, que existe lutas constantes contra 
costumes que inferiorizam a mulher, como é mostrado no trecho 
que segue:

As mudanças visíveis de condições ocultam a permanência 
nas posições relativas: a igualização das oportunidades de  
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acesso e índices de representação não deve mascarar as 
desigualdades que persistem na distribuição entre os diferentes 
níveis escolares e, simultaneamente, entre as carreiras possíveis. 
Em número maior que os rapazes, querem para obtenção do 
bacharelado, quer nos estudos universitários, as moças estão 
bem menos representadas nos departamentos mais cotados, 
mantendo-se sua representação inferior nos departamentos de 
ciência, ao passo que cresse nos departamentos de letras. Nos 
liceus profissionais elas permanecem, igualmente, direcionadas, 
sobretudo para as especializações tradicionalmente 
consideradas “femininas” e pouco qualificadas (como as de 
empregadas da coletividade ou do comércio, secretariado e 
profissões da área de saúde), ficando certas especialidades 
(mecânica, eletricidade, eletrônica) praticamente reservadas aos 
rapazes. A mesma persistência de desigualdade se verifica nas 
classes preparatórias para as grandes escolas científicas e para 
essas mesmas escolas. Nas faculdades de medicina, a porção 
de mulheres decresce à medida que se sobe na hierarquia 
das especialidades, algumas das quais, como a cirurgia, lhes 
estão praticamente interditadas, ao passo que outras, como a 
pediatria, ou a ginecologia, lhes estão quase que reservadas. 
(BOUDIEU, 2014, p127)

A mulher na sociedade ainda é vista como ser de profunda 
delicadeza, e que, portanto, deve ser exilada em tarefas tidas 
como de cunho feminino, são esses pensamentos que permitem 
que o machismo perpetue através do tempo, machismo simbólico 
é visto em pequenas situações que se não forem analisadas 
com clareza, passaram despercebidas, como por exemplo, o 
simples fato de chamar um taxi, pode-se inferir que tal atitude 
toma da mulher um poder de ação diante do fato, criando assim 
uma dependência do outro.

A mulher é vista com desconfiança desde a época 
medieval, varias associações com forças “diabólicas”, como foi 
o caso de Joana Dark, agora reflita sobre como uma mulher 
negra no Brasil, ou em qualquer outro lugar deve ser vista? As 
questões preconceituosas dobram, multiplicam-se, pois suas 
origens fundem-se com seu sexo e cria um olhar ainda mais 
receoso da sociedade.
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8. PROJETOS DE AÇÃO
A cultura do preconceito é uma verdade na sociedade, entretanto 
por meio de projetos como o LAAB, leis que amparam as 
questões preconceituosas, estão a cada dia em consonância 
para uma vida mais igualitária para todos, onde sexo não 
faça diferença alguma, as lutas devem ser constantes contra, 
preconceitos sejam eles quais forem, e a cultura e a arte estão 
em união essas mazelas, usando traços característicos das 
culturas africanas e dessa forma fazer uma crítica simbólica ao 
sistema opressor.

O fato de “vestir” as origens retrata muito com a força das 
crenças de fazer o diferente, de ousar, e isso pode ser feito 
no modo de vestir-se, o uso de utensílios e joias, como por 
exemplo, os cabelos afros, as roupas coloridas os turbantes, 
e essa cultura original de valorização das raízes vêm sendo 
bombardeada pelas forças opressoras do capitalismo selvagem, 
que tenta implantar a valorização das características europeias 
onde a mulher deve ter algumas características para ser tida 
como bela, e um desses fatos e o cabelo liso, para ambos os 
sexos.

A cultura de origem africana é divulgada por ações 
como rodas de literatura, mesas redondas, pôster e ações 
em comunidades, onde se tenta mostrar a grande riqueza 
cultural que é ser afrodescendente, onde busca-se valorizar 
as características físicas, mostrando como é belo os cabelos 
naturais, as roupas tornam os homens e mulheres mais em 
evidencia, quando usam as cores a seu favor.

A história da cultura africana está intimamente ligada às 
religiões de origem tribal da capa país que vinham os escravos, 
e cultuavam no Brasil suas divindades, que no princípio foi visto 
com preconceito, toda via, com o passar do tempo foi tomando 
adeptos, customizando-se a novas realidades e nos dias atuais, 
terreiros já são vistos com mais simplicidade.

O povo brasileiro herdou, das práticas religiosas dos 
escravos oriundos da África, algumas religiões as quais 
vieram mais tarde a ser reforçadas com doutrinas espiri-
tualistas, esotéricas e tantas outras, que tiveram mestres 
como Franz Anton Mesmer, Allan Kardec e outros mé-
diuns famosos. (MACEDO, 2008, p.19)
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Questões como a religião africana é questionada pelos 
religiosos interpretam as danças e oferendas como um sacrilégio 
à religião que os mesmos têm como verdadeira, chegando 
assim ao ponto do preconceito contra a crença do outro, que não 
permite entender que diversidade existe em todos os setores 
sociais, e não seria o religioso que seria diferente, como o autor 
Edir Macedo, relata no texto abaixo:

No Brasil, em seitas como Vodu, Macumba, Quimbanda, 
Candomblé ou Umbanda, os demônios são adorados, 
agradados ou servidos como verdadeiros deuses. No es-
piritismo mais sofisticado, eles se manifestam mentindo, 
afirmando serem espíritos de pessoas que já morreram 
[...] (MACEDO,2008, p. 20)

E também conceitos de mesmo cunho em outra citação 
das matrizes africanas, como:

No Candomblé, Oxum, Iemanjá, Ogum e outras entida-
des são verdadeiros deuses a quem o adepto oferece 
“trabalhos” para agradar, quando alguma coisa não está 
indo bem ou quando deseja receber algo especial. (MA-
CEDO, 2008, p.21)

Questões de preconceito histórico são tratados com lutas 
e politicas contra tal fato, a cultura deve ser vista como algo 
que faz parte de todos, visto que a cultura africana é a tanto 
tempo mesclada a brasileira que hoje já tornou-se difícil de 
distinguir uma da outra, e é nesse recorte que entra os projetos 
que fazem com que a disseminação seja muito mais ampla e 
sempre com o intuito de aproximar visões diferentes para uma 
interação constante (e que todos os orixás protejam a todos que 
lutam para isso).

Moçambique, lar de um dos mais renomados escritores 
africanos, José Craveirinha, tido por alguns, o maior de 
Moçambique. A literatura de Craveirinha traz as questões das 
mazelas sócias em seu país, assim como existe mazelas em 
qualquer outro país, entretanto, não são todos os escritores que 
narram ou escrevem de forma tão nacionalista como ele.

Craveirinha aborda os conflitos entre os oprimidos e os 
opressores em seus poemas com maestria tamanha que fica 
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evidente suas criticas ao sistema governamental da época, 
dentre os fatos que chamam a atenção em sua carreira de 
escritor nacional são as representações em suas obras que 
mostram a cultura agraria e as origens de Moçambique.

Ressaltando-se que Craveirinha chegou a ser preso 
pela policia internacional de defesa do estado (PIDE), que era 
um órgão de repressão aos que almejavam a liberdade de 
Moçambique, que no período, ainda era colônia de Portugal. O 
escritor sofreu algumas consequências de sua luta por liberdade 
de seu país, entretanto foi sua vida de lutas contra a opressão 
que o fez ser lembrado até os dias atuais.

Seus poemas retratam a vida de abandono das cidades 
mais afastadas da capital, as zonas rurais, os costumes africanos 
são visíveis em seus textos, a questão de usos de dialetos 
tribais também são características que evidenciam em seus 
trabalhos feito para a valorização de seu país e paralelamente 
seu continente, a beleza da negritude em seus poemas são 
belas representações da beleza africana como um todo. Como 
o autor transmite no poema: Xigubo

Minha mãe África
meu irmão Zambeze
Culucumba! Culucumba!

Xigubo estremece terra do mato
e negros fundem-se ao sopro da xipalapala
e negrinhos de peitos nus na sua cadência
levantam os braços para o lume da irmã
lua e dançam as danças do tempo da
guerra das velhas tribos da margem do rio.

Ao tantã do tambor
o leopardo traiçoeiro fugiu. E
na noite de assombrações
brilham alucinados de vermelho
os olhos dos homens e brilha ainda
mais o fio azul do aço das catanas.
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Dum-dum! Tantã!
E negro Maiela
músculos tensos na azagaia rubra
salta o fogo da fogueira amarela
e dança as danças do tempo da guerra
das velhas tribos da margem do rio.

(CRAVEIRINHA, 1964, p.38)

Seus poemas sempre carregados de valores culturais 
trazem as belezas naturais de Moçambique, quando o escritor 
fala da baia que banha seu país, ou das danças tribais, fica 
evidente a questão da valorização de sua terra e seus costumes 
que por meio da literatura são disseminados por todo o globo, 
criando assim uma curiosidade dos que leem seus textos.

9. PIONEIROS
O grupo de pesquisa e extensão, ludicidade africana e 
afro brasileira (LAAB), vem com o intuito de socializar os 
conhecimentos africanos, de forma didática e que possa criar 
formação de novos disseminadores das mesmas, através de 
brincadeiras lúdicas que chamam a história dos países africanos 
a tona, usando assim a origem da brincadeira em destaque para 
criar uma explanação previa sobre a origem da brincadeira.

[...] sobre a ludicidade evidenciam que o lúdico é um dos 
temas mais consensuais e conflituosos no campo de pes-
quisa em educação. Consensual porque todos reconhe-
cem facilmente a importância do lúdico no processo de 
ensino e aprendizagem, seja na educação infantil ou na 
superior. (CUNHA, 2016, p. 10).

Compreendendo assim a significativa colaboração que 
as brincadeiras tem com relação ao ser em comunidade, o 
LAAB, busca a expansão de conceitos sobre as brincadeiras de 
forma que torne possível a associação com as raízes de cunho 
africano, e acima de tudo suas intenções socializantes.

[...] quando se encontra plenamente envolvido na viven-
cia lúdica, seja ela um jogo, uma dança ou qualquer coisa 
que mobilize suas forças criativas. Experiência que per-
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mite uma flexibilidade e uma alegria produtiva, não em 
sentido econômico, mas individual e social, porque pos-
sibilita o estabelecimento de novos patamares de convi-
vência, baseados na alegria de estar vivo e de partilhar 
um mundo com os outros. (CUNHA, 2016, p. 12)

As questões levantadas durante todo o trabalho vêm 
afunilando para que o leitor consiga agora, associar todos os 
pontos, as atividades e os intuitos reais do grupo de extensão 
(LAAB), que pretende muito mais que somente difundir o lúdico 
como questão pedagógica, mais também criar reflexões em 
torno das mazelas sociais que aflita o cotidiano de muitos. 
Perceba no trecho a seguir o caráter reflexivo:

O lúdico por nos colocar em uma situação de inteireza e 
compaixão, com o outro e com os nossos próprios erros, 
pode nos auxiliar em um processo fundamental para a 
construção de uma sociedade brasileira realmente de-
mocrática: a catarse da intolerância histórico enraizada 
na alma brasileira. Intolerância que alimentou e ainda ali-
menta o racismo, o machismo, a homofobia e tantos ou-
tros estereótipos que negam ao “outro” o direito de viver 
a sua diferença. Intolerância que nega a cada um de nós, 
até os mais reacionários, o direito de ser feliz, pois colo-
ca, acima de tudo e de todos, a exigência de se seguir um 
papel estático e pré-definido do ser humano. (CUNHA, 
2016, p.13).

Um dos traços mais marcantes que se fazem presentes 
em todas as atividades do grupo, não é somente a questão 
histórica, mas a grande admiração pela cultura africana 
conseguir manter-se sobre o solo sinuoso da esperança mesmo 
no período da escravidão, como transmite o trecho:

[...] em verdade, nem é possível falar de uma ludicida-
de exclusivamente africana ou afro-brasileira, em virtude 
dos processos de trocas e misturas culturais, muitas ve-
zes violentos, impostos pela colonização da África e pela 
lógica da diáspora. (CUNHA, 2016, p. 14).

Os jogos de cunho africano vêm ainda com o desejo 
de mostrar a superação através dos momentos felizes, que 
eram criados mesmo sobre os olhos atentos dos opressores, 
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mas mesmo assim os escravos, que eram tidos como simples 
mercadorias humanas, não se permitiam desistir de ver o belo em 
meio a tanta opressão, como é citado a seguir: [...] resistência, 
criação dos negros no brasil e no mundo. Capacidade de, 
no contexto perverso da escravidão, colonização, miséria 
e violência, continuar a insistir na beleza, no sorriso e na 
esperança. (CUNHA, 2016, p. 15)

O projeto vem desde 2011 quebrando barreiras para 
que haja uma real divulgação africanidade da qual, grande é 
a pluralidade da cultura africana, e através de suas inúmeras 
ações vem ganhando espaço entre os entusiastas que sonham 
em um meio social de inclusão realmente verdadeiro e que o 
ser humano seja visto como um ser plural e que a sociedade 
opressora perceba que sempre haverá lutas em prol das 
diferenças, como é retratado nos trechos que seguem.

São os sorrisos coloridos dessas Áfricas, suas múltiplas 
identidades, que buscamos trazer por meio dos diferen-
tes jogos e brincadeiras aqui apresentados. Ao trazer as 
cores da África, não enganamos as dores e as dificul-
dades sociais e econômicas deste continente, mas, sem 
esquecer tais condicionantes a que possamos admirar e, 
efetivamente, valorizar nossa ancestralidade afro-brasi-
leira. (CUNHA, 2016, p. 20)

E é com o pensamento acima que escolhemos terminar o 
trabalho.
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Resumo: O presente estudo visa relatar as experiências vivenciadas e 
compartilhadas pelo grupo de discentes do Curso de Licenciatura em 
Pedagogia, do município de Porto de Móz, no estado do Pará, no período 
de 28 de julho a 03 de agosto de 2014, durante as atividades referentes à 
disciplina Relações Étnico Raciais na Educação. A disciplina possibilitou 
aos discentes a oportunidade de expansão nos debates acerca dos temas 
transversais sobre a disciplina e aula prática realizada em comunidades 
quilombolas da região. O caminho metodológico adotado foi o plano-ação 
com os alunos da turma em questão. Como principal resultado foi possível 
observar a desvalorização e negação da identidade cultural negra e com 
a prática a possibilidade de nova visão aos alunos sobre a cultura afro-
brasileira.
Palavras-chave: Formação docente. Educação. Relações Étnico-Raciais.

INTRODUÇÃO
As Relações Étnicas Raciais na Educação é de suprema 
importância para formação dos futuros docentes, uma vez, que 
a temática Educação para as Relações Raciais, ganha escopo 
depois da promulgação da Lei 10.639/03, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, incluindo no currículo 
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História 
e Cultura Afro-Brasileira”; além disso, seu conteúdo altera 
a LDBEN, acrescida dos arts. 26-A e 79-B, e avança com a 
elaboração do Parecer CNE/CP nº 03/04.

1 Mestre em Ciência da Educação na Universidad Autonoma de Asunción. 
Asunción-PY. E-mail: diego_ventura25@yahoo.com.br
2 Mestranda em Ciência da Educação na Universidad Autonoma de 
Asunción. Asunción-PY. E-mail: ritareisrosa@hotmail.com
3 Graduanda do Curso de Pedagogia da UFPA/Belém. E-mail: 
thamiresbarbosa.atento@gmail.com
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O Parecer CNE/CP nº 03/04, propõe e define as diretrizes 
que incluem, nos currículos das instituições de ensino, que 
atuam nos variados níveis e modalidades da educação brasileira, 
conteúdos e atividades curriculares relativos à educação das 
relações étnico-raciais. (OLIVEIRA, 2012). Neste sentido, o 
parecer CNE/CP nº 03/04 expõe de forma clara a necessidade 
da qualificação da escola e de todo o corpo docente, para 
que estes possam nos seus dia-a-dia lhe dar com o tema das 
relações étnico raciais.

[...] o ensino das diferentes áreas de conhecimentos e, 
além disso, sensíveis e capazes de direcionar positiva-
mente as relações entre pessoas de diferente pertenci-
mento étnicoracial, no sentido do respeito e da correção 
de posturas, atitudes, palavras preconceituosas. Daí a 
necessidade de se insistir e investir para que os profes-
sores, além de sólida formação na área específica de 
atuação, recebam formação que os capacite não só a 
compreender a importância das questões relacionadas à 
diversidade étnico-racial, mas a lidar positivamente com 
elas e, sobretudo criar estratégias pedagógicas que pos-
sam auxiliar a reeducá-las, para o ensino das diferentes 
áreas de conhecimentos e, além disso, sensíveis e capa-
zes de direcionar positivamente as relações entre pes-
soas de diferente pertencimento étnico-racial, no sentido 
do respeito e da correção de posturas, atitudes, palavras 
preconceituosas. Daí a necessidade de se insistir e in-
vestir para que os professores, além de sólida formação 
na área específica de atuação, recebam formação que os 
capacite não só a compreender a importância das ques-
tões relacionadas à diversidade étnicoracial, mas a lidar 
positivamente com elas e, sobretudo criar estratégias pe-
dagógicas que possam auxiliar a reeducá-las. (BRASIL, 
2004, p. 17).

O texto ressalta aspectos importantes, como a necessidade 
de investimento na formação inicial da área especifica dos 
professores, como também o incentivo na continuidade da 
formação para tratar a temática Educação para as relações 
étnico raciais no cotidiano escolar.

A ementa da disciplina perpassa pela construção 
sócia histórica do racismo. Racismo e Racialismo. Aspectos 
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particulares da construção do racismo no Brasil. O ideal de 
branqueamento. A projeção do racismo nos setores sociais 
brasileiros. A condição da população negra na educação e 
no trabalho. Políticas de Ação afirmativa para a população 
negra. Políticas públicas para a promoção da igualdade racial. 
A construção da identidade racial. A pesquisa educacional em 
relações raciais.

Basicamente o conteúdo programático trabalhado 
na turma no município de Porto de Móz, pode ser descrito 
através de três grandes eixos que são: (1) Marcos históricos 
e teórico-metodológicos da questão étnico-racial no Brasil; (2) 
Caracterização da questão étnico-racial no Brasil – séculos XIX-
XX; e (3) Propostas/debates educacionais e políticas públicas 
no Brasil a partir dos anos 1970 e limiar do século XXI.

Como objetivo Geral: Qualificar profissionais da educação 
a desenvolver atividades de pesquisa e projetos na área da 
questão étnico-racial.

Para alcance de tal objetivo foram traçados como objetivos 
específicos:

▪ Discutir os conceitos como diferença e diversidade;
▪ Subsidiar os pressupostos históricos e teórico-

metodológicos da questão étnico-racial no Brasil;
▪ Promover a reflexão da questão étnico-racial em 

ambiente escolar com os discentes do curso de 
Pedagogia.

Em outras palavras foi objetivo da disciplina formar docentes 
no futuro preparados para realizar atividades de pesquisas, 
metodológicas e praticas de valorização do ser humanos 
independentemente da raça pertencente e conforme Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana, este princípio deve conduzir: à igualdade básica 
de pessoa humana como sujeito de direitos; à compreensão 
de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a 
grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história 
próprias, igualmente valiosas e que em conjunto constroem, na 
nação brasileira, sua história; ao conhecimento e à valorização 
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da história dos povos africanos e da cultura afro-brasileira 
na construção histórica e cultural brasileira; à superação da 
indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros, 
os povos indígenas e também as classes populares às quais 
os negros, no geral, pertencem, são comumente tratados; 
à desconstrução, por meio de questionamentos e análises 
críticas, objetivando eliminar conceitos, idéias, comportamentos 
veiculados pela ideologia do branqueamento, pelo mito da 
democracia racial, que tanto mal fazem a negros e brancos; à 
busca, da parte de pessoas, em particular de professores não 
familiarizados com a análise das relações étnico-raciais e sociais 
com o estudo de história e cultura afro-brasileira e africana, de 
informações e subsídios que lhes permitam formular concepções 
não baseadas em preconceitos e construir ações respeitosas; e 
ao diálogo, via fundamental para entendimento entre diferentes, 
com a finalidade de negociações, tendo em vista objetivos 
comuns, visando a uma sociedade justa (BRASIL, 2004).

2. ANALISE TEORIA SOBRE A RELAÇÃO ÉTNICOS 
RACIAIS E EDUCAÇÃO

Figura 1: Peças arqueológicas encontradas pelos nossos 
alunos e peças artesanais dos quilombolas em visita técnica
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Fonte: Acervo dos pesquisadores.

O Ministério da Educação divulgou, no dia 10 de março de 
2004, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
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Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana. Essas diretrizes foram instituídas pelo 
Conselho Nacional de Educação – CNE para dar continuidade 
à Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional que dispõe 
sobre obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana na Educação Básica no currículo oficial. 
ação Básica no currículo oficial.

As novas diretrizes situam-se no campo das políticas 
de reparações, de reconhecimento e valorização dos negros, 
possibilitando a essa população o ingresso, a permanência 
e o sucesso na educação escolar. Envolve, portanto, ações 
afirmativas no sentido de valorização do patrimônio histórico-
cultural afro-brasileiro, de aquisições de competências e 
conhecimentos tidos como indispensáveis para a atuação 
participativa na sociedade. O ideário desta política pública 
somente poderá ser efetivado se, dentre inúmeras outras 
questões, houver uma mudança nos processos educativos de 
todas as escolas brasileiras.

E é justamente sobre estes processos que o MEC, por meio 
da recente publicação “Orientações e Ações para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais”, oportuniza tal mudança. Nesse 
cenário, sua leitura e discussão tornam-se indispensáveis para 
os professores das diferentes esferas educacionais A obra 
é uma coletânea de textos, coordenada por vários autores, 
dividida em sete seções. As seções apresentam referências 
bibliográficas que possibilitam o acesso a uma vasta literatura 
nas diversas temáticas. Além das seções, a obra contém as 
diretrizes curriculares citadas, o parecer do CNE/CP 003/2004, 
a resolução do CNE/CP N. 001/2004 e a Lei 10.639/03 em sua 
parte final.

Na primeira seção, destinada à Educação Infantil, são 
descritos referenciais para a abordagem da temática com 
crianças de zero a seis anos, suas famílias e questões afins.

A segunda seção é destinada ao ensino fundamental, 
ou seja, envolve alunos de seis a catorze anos de idade (ou 
ainda, até dezessete anos, se considerarmos a realidade 
educacional brasileira) e apresenta uma contextualização 
teórica e metodológica sobre a escola e seu currículo, ensino e 
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antirracismos, saber escolar e interdisciplinaridade, humanidade 
e o conceito de alteridade, cultura negra e suas memórias, 
histórias e saberes. Apresenta um plano de ação educacional 
onde os alunos são concebidos como atores sociais e os 
professores são pesquisadores de sua própria prática e ação 
educativa.

Na terceira seção, denominada por Ensino Médio, 
questões sobre o ensino médio e a juventude no espaço escolar 
são levantadas e discutidas. Seguindo no texto encontra-se uma 
interessante orientação sobre a elaboração ou reelaboração 
dos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas, tendo em vista 
as mudanças e práticas que as diretrizes colocam para o ensino 
médio. A quarta seção é destinada à Educação de Jovens e 
Adultos – EJA. Concepções, avanços e desafios enfrentados 
nesta esfera educacional são abordados juntamente com a 
questão do projeto político e pedagógico onde se destacam 
aspectos relacionados ao cotidiano e as rotinas na sala de aula 
e os principais componentes curriculares.

A quinta seção é dirigida à comunidade acadêmica das 
Instituições de Ensino Superior - IES, principalmente, aos 
que se dedicam à formação de professores e aos envolvidos 
com o fenômeno educativo. Destaca as pesquisas e ações 
sobre relações étnico-raciais na formação de profissionais da 
educação e explicita como as diretrizes podem ser inseridas nas 
IES. Nessa seção ressaltam-se algumas experiências que vão 
desde a criação de novas disciplinas na matriz currícular dos 
cursos de licenciatura, destinada a focalizar na especificidade 
da temática, até a criação de cursos lato sensu, extensão 
universitária ou outras atividades acadêmicas.

A seção denominada Educação Quilombola visa atender 
as crianças, os adolescentes e os jovens pertencentes às 
comunidades de Quilombos. Segundo pesquisa (divulgada na 
própria obra) do Centro de Geografia e Cartografia Aplicada – 
CIGA, o Brasil possui 2.228 comunidades remanescentes de 
quilombos, distribuído em quase todos os Estados. Tal fato 
evidencia a importância dada à educação quilombola no Brasil, 
bem como à elaboração de projetos pedagógicos que enfatizem 
o princípio de equidade.
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A sétima seção é composta por sugestões de atividades 
voltadas às diversas esferas já citadas. Indicações de musicas, 
sugestões de praticas, desmistificações de datas comemorativas, 
literatura atualizada e também uma bibliografia comentada. Após 
a sétima seção, a obra traz um original glossário de Termos e 
Expressões Anti-Racistas.

A coletânea é um documento oficial que foi discutido 
por 150 estudiosos e educadores, subdivididos nos grupos 
de trabalhos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental 1 
e 2, do Ensino Médio, da Educação de Jovens e Adultos, das 
Licenciaturas e dos Quilombolas. Não se trata de um receituário 
de práticas a serem seguidas nas diversas instâncias de ensino, 
sobretudo, por conta da complexidade que a temática envolve. 
No entanto, considera-se importante que estudos e projetos 
que visam à mudança nos processos educativos brasileiros se 
dediquem à leitura das “Orientações e Ações para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais”.

3. METODOLOGIA

3.1 PRÁTICA PEDAGÓGICAS ADOTADAS
Foi adotado como metodologia para o processo de ensino-
aprendizado dos discentes aulas expositivas; leitura e discussão 
dos textos em sala de aula; Elaboração de artigos críticos; visita 
técnica em comunidades Quilombolas; construção de relatórios 
sobre a visita técnica e debates sobre a mesma. Segue em 
anexo Quadro 01, contendo as práticas metodológicas adotas 
na disciplina.

Quadro 01: Organização das práticas metodológicas 
adotas na disciplina

SEMANA PRÁTICA - METODOLOGIA - AÇÃO REALIZADA

Segunda-
feira

Aula expositiva da história, fundamentos e 
perspectiva das Relações étnicas Raciais e 
Educação.
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Terça-
feira

Discussão dos textos:
- “A educação dos negros no Brasil”
- “Ambiguidade raça/classe e a mestiçagem como 
mecanismo de aniquilação da identidade negra e 
afro-brasileira”;
- “A participação africana na formação cultural 
brasileira: Perspectivas das mulheres negras no 
mercado de trabalho”;
- “Retratos do negro na mídia brasileira: o histórico e 
o trabalho com a mídia em sala de aula”;
- “Aprender, ensinar e relações”

Quarta-
feira Visita técnica nas comunidades Quilombolas 

Quinta-
feira

Elaboração do relato de experiência fruto da visita 
técnica realizadas nas comunidades Quilombolas.

Sexta-
feira

Orientação e construção da atividade final-
avaliativa: Artigo cientifico sobre relações étnicas 
Raciais e Educação

Sábado 
Manhã: Entrega das avaliações, conceitos e 
avaliação da disciplina.
Tarde: Atividade de reforço de aprendizagem.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 2: Foto dos alunos assistindo a aula expositiva

Fonte: Arquivo dos pesquisadores.
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28/07 (segunda-feira):
Durante o dia foi realizado aula expositiva expondo aos 
discentes noções sobre a historia, fundamentos e perspectiva 
das Relações étnicas Raciais e Educação no Brasil.

29/07 (terça-feira):
Manhã: leitura e discussão dos textos em equipes
- “A educação dos negros no Brasil”
-“Ambiguidade raça/classe e a mestiçagem como mecanismo 
de aniquilação da identidade negra e afro-brasileira”;
- “A participação africana na formação cultural brasileira: 
Perspectivas das mulheres negras no mercado de trabalho”;
- “Retratos do negro na mídia brasileira: o histórico e o trabalho 
com a mídia em sala de aula”;
- “Aprender, ensinar e relações”
Tarde: realização da primeira parte da avaliação – Grupos- 
apresentação das discussões sobre os textos.

Figura 3: Alunos realizando as entrevistas com 
os moradores das comunidades

Fonte: Acervo dos pesquisadores.
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30/07 (quarta-feira):
Durante a manhã e tarde os alunos acompanhado pelo 
professor da disciplina realizaram visitas técnicas em 3 (três) 
Comunidades Quilombolas: Taperu,Tauera e Vila Maripi. As 
comunidades segundo a tradição locais foram povoadas por 
negros que organizaram-se como quilombos.
Os quilombos constituíram-se em locais de refúgio dos 
escravos africanos e afrodescendentes em todo o continente 
americano. No Brasil, abrigavam também minorias de brancos 
e indígenas.
Atualmente as comunidades possuem moradores 
miscigenados e muitos não valorizando as identidades 
ancestrais. No entanto sua historia resistem em alguns 
costumes, danças, crenças e artefatos arqueológicos que de 
forma simples podem ser encontrados pelas redondezas das 
comunidades.
A atividade de visita técnica possibilitou aos discentes, 
contato direto aos costumes, danças, crenças e artefatos da 
raça afrodescendente; assim como a compreensão na prática 
como acontece a negação da identidade racial, observada 
em alguns moradores das comunidades.

Figura 4: Foto dos alunos apresentando suas analises sobres 
os textos lidos e analisados

Fonte: Arquivo dos pesquisadores.
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31/07 (quinta-feira):
Manhã: Ampla discussão sobre a visita técnica e as teorias das 
Relações étnico-raciais e educação.
Tarde: Construção de Relatórios da Visita Técnicas com foco 
nos eixo da disciplina. (segunda parte da avaliação)

01/08 (sexta-feira):
Manhã: Orientação de como elaborar um artigo cientifico
Tarde: Construção da atividade final-avaliativa: Artigos 
científicos sobre relações étnicos Raciais e Educação 
(terceira parte da avaliação).

02/08 (sábado):
Manhã: entrega das avaliações e avaliação da disciplina.
Tarde: atividade de reforço de aprendizagem.

Figura 5: Imagem dos alunos aprendendo elaborar um artigo 
científico

Fonte: Acervo dos pesquisadores

3.2 AVALIAÇÃO
A avaliação foi contínua e cumulativa ao longo do processo 
de ensino-aprendizagem. Considerou-se a assiduidade e a 
efetiva participação do educando nas atividades propostas 
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no decorrer da disciplina. Realizaram também atividades de 
diferentes modalidades e todas foram consideradas para 
efeitos de avaliação, tais como exercícios individuais, em grupo 
como elaboração de relatórios da visita técnica e artigos sobre 
assuntos pertinente que envolvem a disciplina.

4. RESULTADOS
Figura 6: Letreiro no salão de eventos na comunidade

Fonte: Arquivo dos pesquisadores.

A respeito do primeiro objetivo específico: Discutir os 
conceitos como diferença e diversidade; é possível afirmar que 
tal objetivo foi alcançado. Partindo do pressuposto, que tanto 
de forma teórica, quanto prática os alunos compreenderam e 
assimilaram os conceitos básicos que envolvem a disciplina 
como, por exemplo: diferença, diversidade, valores, crenças, 
culturas, sociedade, raça, etnias etc. Neste campo, também foi 
possível transmitir o que é valorização da identidade racial e 
suas consequências para sociedade atual.

Figura 7: Orla da Cidade de Porto de Móz e suas 
embarcações

Fonte: Arquivo dos pesquisadores.
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Apesar de grande parte de a turma ser descendentes 
diretos de quilombolas ou ribeirinhos foi possível observar a 
desvalorização cultural e/ou negação da identidade racial.

“– Não suporto, ou melhor, tenho vergonha destes 
barquinhos na orla da cidade” (Frase da aluna A). Nesta frase 
é possível verificar os dois aspectos citado acima, ou seja, a 
desvalorização cultural e negação da identidade racial. A cidade 
surgiu a beira do Rio Xingu, possuindo como principal meio de 
transporte e comercio os barcos, grande parte da população 
necessitam de tais embarcações para sobrevivência até os dias 
atuais.

“– Sou contra essa história de cotas raciais... isso é coisa 
do governo, para não resolver o problema da educação do 
País.” (Frase da aluna B). A frase da aluna B demonstra a falta 
de conhecimento sobre a importância das cotas raciais para 
sociedade em geral. Após o debate realizado na sala de aula 
sobre o assunto a mesma aluna afirmou: “– Realmente nunca 
tinha visto sobre esse ponto de vista... desta forma é uma coisa 
boa às cotas raciais”.

Assim como esses discursos da aluna A ou B outros 
surgiram no decorre da semana. Muitos destes foram reavaliados 
e pensados pelos seus interlocutores, realizando até mesmo a 
mudança de pensamento e valores.

Em relação ao segundo objetivo específico: Subsidiar 
os pressupostos históricos e teórico-metodológicos da questão 
étnico-racial no Brasil; o ponto chave para o alcance deste 
objetivo deu-se na discussão dos textos:

▪ A educação dos negros no Brasil: Possibilitou 
a turma o conhecimento necessário de como foi 
realizado a educação dos negros ao longo de 500 
anos em solo Brasileiro, levando em consideração o 
período colonial, império e republica.

▪ Ambiguidade raça/classe e a mestiçagem como 
mecanismo de aniquilação da identidade negra e 
afro-brasileira: O texto abordou aspectos relevantes 
e atuais de nossa sociedade que são: relações raças 
e classes; mestiçagem; termino da identidade negra 
e afro-brasileira; desvalorização da cultura negra e 
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afro-brasileira; assim como a negação da identidade 
negra e afro-brasileira.

▪ A participação africana na formação cultural 
brasileira: Perspectivas das mulheres negras no 
mercado de trabalho: Esse texto aborda dois grande 
eixos na questão étnicas racionais: Primeiro a 
questão da participação africana na formação cultural 
Brasileira, levando em consideração, os costumes, 
hábitos, danças, religiosidade etc... e o segundo o 
papel da mulher negra no mercado de trabalho tanto 
do ponto de vista atual quanto passado.

Sobre o último objetivo específico: Promover a reflexão 
da questão étnico-racial em ambiente escolar com os discentes 
do curso de Pedagogia. A turma teve oportunidade de analisarem 
e debater assuntos relevantes no que diz respeito à questão 
étnico-racial em ambiente escolar através de vários textos como, 
por exemplo: “Retratos do negro na mídia brasileira: o histórico 
e o trabalho com a mídia em sala de aula” ou “Aprender, ensinar 
e relações”. Além destes textos as discussões analisaram as 
diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal sobre as Cotas 
Raciais, a importância de valorizar nas salas de aulas as mais 
diversas raças e outras questões étnico-raciais nos ambientes 
escolares.

Por fim, havendo detalhado o alcance para cada objetivo 
específico, apresenta-se a discussão final e a conclusão 
do objetivo geral: “Qualificar profissionais da educação a 
desenvolver atividades de pesquisa e projetos na área da 
questão étnico-racial”. Os discentes foram qualificados para 
desenvolverem pesquisas e projetos na área da questão étnico-
racial, os mesmos, poderão dar continuidade aos estudos 
iniciado pela disciplina, possibilitando maiores conhecimentos 
acerca das mais diversas raças.

Finalmente, a disciplina contribuiu para a reflexão sobre 
a formação de docentes que sejam engajados na tarefa de 
desenvolver um ensino anti-racista e de promover, nele, a 
educação de relações étnico-raciais humanizantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aula é parte do todo, está inserida na universidade que, 
por sua vez, está filiada a um sistema educacional que 
também é parte de um sistema socioeconômico, político 
e cultural mais amplo [...] A aula universitária é a concre-
tude do trabalho docente propriamente dito, que ocorre 
com a relação pedagógica entre professor e aluno. Ela 
é o lócus produtivo da aprendizagem, que é, também, 
produção por excelência. O resultado do ensino é a cons-
trução do novo e a criação de uma atitude questionadora, 
de busca e inquietação, sendo local de construção e so-
cialização de conhecimento e cultura.(VEIGA, 2000, pág. 
175)

Veiga (2000) relata sobre o ensino superior que deve 
despertar nos discente visão analítica-critica sobre os problemas 
enfrentados pela sociedade em que estão inseridos.

Apesar de a sociedade brasileira ser constituída por 
diversos grupos étnico-raciais, nossa história é marcada por 
desigualdades e discriminações, principalmente contra os 
negros, impedindo o pleno desenvolvimento do país. Grande 
parte deste processo discriminatório se dá pelo desconhecimento 
e distorção da importância da cultura afro no Brasil.

Num país formado essencialmente por negros e pardos 
ou descendentes destes, apenas pouco mais da metade da 
população se define de tal forma. Este fato ocorre devido à 
marginalização e segregação da raça, onde as características 
físicas definem seu status e suas oportunidades perante a 
sociedade, pois desde a infância somos incitados a hierarquizar 
as classificações sociais, raciais, de gênero, entre outras. Ou 
seja, também aprendemos a tratar as diferenças de forma 
desigual.

Com o objetivo de preparar as novas gerações para o 
convívio entre as diferentes culturas, o governo vem buscando 
alternativas, porém somente em 2009 foi estabelecido o Plano 
Nacional das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana, que define a obrigatoriedade 
do ensino da história e cultura afro-brasileiras e africanas nas 
Instituições de ensino do Brasil.
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A disciplina Relações Étnicas Raciais ao ser ministrada 
na turma de Licenciatura em Pedagogia da UFPA/PARFOR, do 
Município de Porto de Móz, proporciono novos posicionamentos 
e posturas aos discentes a respeitos dos mais variado temas 
que abrange desde: valores, cresça, costumes, culturas etc. 
A valorização de sua própria raça e costume, algo que estava 
sendo perdida ao longo dos anos também puderam ser revisada, 
passando desta forma a reafirmar suas identidades culturais.

Além destes aspectos observados sobre a óptica dos 
discentes, foi possível analisar o desenvolvimento profissional 
e cientifico proporcionado ao docente, fruto da experiência 
pessoal e social com os discentes, sociedade local e sociedade 
nos quilombos visitados.

Deste modo é possível concluir que os discentes 
compreenderam que o Plano Nacional das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 
e Africana é essencial para o desenvolvimento da nação 
brasileira, através uma política de valorização da diversidade, 
onde todas as pessoas serão reconhecidas por suas atitudes 
perante o mundo e não por sua etnia.
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Brinquedos de sucata na educação de 
crianças das escolas da rede de ensino 

de Abaetetuba, Moju e Igarapé-Miri

Adriele Almeida Barbosa1

Alan Manoel Costa Ribeiro2

Rosilda Pantoja Ribeiro3

Vitória do Socorro Correa Rodrigues4

Resumo: O projeto “O brinquedos de sucata na educação das crianças das 
redes de ensino de Abaetetuba, Moju e Igarapé-Miri” tem como objetivo 
principal, mostrar que a reciclagem pode contrubuir para construção 
de metodologias inovadoras, assim como, apresentar-se como uma 
nova tecnologia educacional para educação de crianças das escolas 
da rede de ensino de Abaetetuba, Moju e Igarapé-Miri e ao mesmo 
tempo, contribuir para uso do brinquedo reciclado como metodologia 
ensino, formação de brinquedotecas nas escolas e formação dos futuros 
professores das licenciaturas egressos do Campus de Abaetetuba. 
O projeto será executado pelos integrantes do grupo GEPEIF (Grupo 
de Estudo e Pesquisas em Educação Infância e Filosofia) do Campus 
Universitário de Abaetetuba/ UFPA e envolverá a rede de ensino das 
cidades de Abaetetuba, Moju e Igarapé-Miri. Sua meta é instrumentalizar 
50 professores das redes de ensino de Abaetetuba, Moju e Igaraé-Miri, 
além de envolver 150 alunos dos cursos de licenciatura do Campus 
de Abaetetuba e, também, 300 alunos da educação Infantil e Ensino 
Fundamental das referidas redes de ensino.
Palavras-chave: Brinquedos de Sucatas. Educação e inovação. Formação 
de professores. Novas tecnologias educacionais.

INTRODUÇÃO
O GEPEIF/CNPQ – Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão 
em Educação, Infância e Filosofia, liderado pelos professores 
Waldir Ferreira de Abreu e Damião Bezerra Oliveira, vem 

1 Graduanda do curso de Pedagogia da UFPA – Campus de Abaetetuba.
2 Graduando do curso de Pedagogia da UFPA – Campus de Abaetetuba.
3 Graduanda do curso de Pedagogia da UFPA – Campus de Abaetetuba.
4 Graduanda do curso de Pedagogia da UFPA – Campus de Abaetetuba.
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desenvolvendo atividades voltadas para Educação das crianças 
pequenas, assim como, para inclusão através do lúdico na 
educação Infantil e no ensino fundamental há vários anos. 
Suas ações estão voltadas para a inserção das crianças no 
universo escolar e sua formação com metodologias inovadoras, 
principalmente as que possibilitem o uso dos recursos lúdicos 
como meio de formação educacional das crianças – sejam elas 
ditas normais e/ou portadoras de alguma deficiência – na rede 
regular de ensino, abordando temas referentes aos fundamentos 
teóricos e metodológicos da educação de crianças pequena.

Com a implementação das atividades desenvolvidas 
em projetos aprovados anteriormente, tais como: Reciclando 
para preservar e educar e Recursos lúdicos na formação de 
professores, foi possível constatar que à prática de atividades 
lúdicas no currículo da Educação Infantil e dos anos Inicias do 
Ensino Fundamental colabora demasiadamente, não somente 
com o processo de ensino aprendizagem das crianças, mas 
principalmente, com inovações tecnológicas de recursos 
didáticos no processo educacional de crianças.

Percebendo o potencial dos jogos e dos brinquedos no 
desenvolvimento e na formação das crianças da rede de ensino 
de Abaetetuba, Moju e Igarapé-Miri, lançamos mão neste 
momento de trabalhar com Inovação tecnológica na reciclagem 
de sucatas para construção de brinquedos populares que 
serão usados na educação de crianças da rede de ensino de 
Abaetetuba, Moju e Igarapé-Miri, assim como, na formação 
de futuros professores egressos dos curso de licenciatura dos 
Campus de Abaetetuba da UFPA.

Neste sentido, estaremos mostrando que a reciclagem 
pode apresentar-se como inovação tecnológica para educação e 
que a medida que as crianças são ensinadas a reciclar sucatas, 
elas estão contribuindo para preservação no meio ambiente.

Nosso objetivo com esse projeto de extensão é 
mostrar o potencial do brinquedo reciclado feitos de garrafas 
pet, latinhas de conserva, vidros de maionese, frascos de 
desodorantes, palha e bucha do miriti, entre outros objetos, que 
são diariamente despejados na natureza e como eles podem 
servir para construção de brinquedos que podem ser usados 
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na educação das crianças das escolas públicas desse nosso 
imenso Estado, principalmente, nas escolas de município como 
Abaetetuba, Moju e Igarapé-Miri. Como isso queremos mostrar 
que a criação de brinquedotecas e ludotecas nas escolas, 
podem começar com brinquedos construídos pelos professores 
e pelas próprias crianças a partir da reciclagem de sucatas 
que seriam facilmente despejadas na natureza.

Para que tenhamos sucessos no nosso fazer 
pedagógico precisamos, nos dias atuais, refletir e acompanhar 
cotidianamente as mudanças que ocorrem na sociedade as 
quais afetam diretamente as escolas e, consequentemente, 
a vida dos sujeitos que delas participam. Sabemos que o 
surgimento de novas tecnologias e novas teorias educacionais 
provocam a elaboração e implementação de novas metodologias 
educacionais com vistas ao favorecimento de estudos e 
reflexões que contribuam com a formação e orientação de todos 
e de todas no ambiente escolar. Nesse sentido, buscamos com 
este projeto possibilitar aos professores da rede de ensino de 
Abaetetuba, Moju e Igarapé-Miri o uso do brinquedo no processo 
de formação das crianças, inclusive, entendendo essa formação 
como preservação e conservação do meio ambiente, através da 
reciclagem de sucatas.

Com esta atividade reafirmamos nossa intenção de 
continuar implementando práticas metodológicas inovadoras 
através do uso do brinquedo para educação e inclusão social de 
nossas crianças, dando continuidade a uma de suas missões, 
a de enriquecer e valorizar as diferenças nos diversos âmbitos: 
social, cultural e educacional, contribuindo com o processo 
de desenvolvimento e com o sucesso da aprendizagem dos 
educandos.

Essa proposta está direcionada para reciclagem de sucatas 
e a construção de brinquedos para implementação de novas 
tecnologias e metodologias de ensino que possam contribuir 
com a prática pedagógica dos professores e com a formação 
e orientação dos alunos de Licenciaturas da UFPA e das redes 
de ensino de Abaetetuba, Moju e Igarapé-Miri, tendo em vista a 
efetivação de práticas pedagógicas inovadoras que possibilitem 
não somente a inclusão dos educandos, como também, 
oportunize o sucesso no processo de ensino e aprendizagem. 
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Diante do exposto, justificamos que a importância deste projeto 
de extensão estar na construção de metodologias inovadoras 
para educação das crianças da escola básica.

Reafirmamos que essa proposta de trabalhar com 
reciclagem de sucata melhora o meio ambiente e oportuniza 
as crianças o acesso a brinquedos que muitas vezes não são 
encontrados na escola.

O projeto de extensão é de suma importância, já que além de 
reciclar sucatas ajudará na prática pedagógica dos professores, 
para atender às necessidades da demanda contemporânea 
no que diz respeito à educação das crianças pequenas, 
dando oportunidade aos/as educandos/as e educadores/as 
experimentarem e vivenciarem práticas pedagógicas de caráter 
lúdico.

Desta forma salientamos a importância do brincar e 
vivenciar momentos lúdicos, utilizando agora brinquedos 
reciclados no processo de ensino e aprendizagem de nossas 
crianças, como também, outros brinquedos e brincadeiras 
que fazem parte da cultura de nossa região, não somente 
considerando os seus aspectos lúdicos, mas principalmente 
como elementos dinamizadores do aprendizado com vistas a 
contribuir com o fazer pedagógico de nossos professores e 
com o desenvolvimento sociocultural de nossos educandos.

Desenvolver atividades de extensão, pesquisa e 
ensino adotando metodológicas interativas e inovadoras nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental certamente provocará 
possibilidades de refletir sobre como se dá a prática pedagógica 
que é oferecida as nossas crianças, com vista à ressignificar 
essa prática, para uma maneira diferente de ensinar e aprender, 
uma prática mais lúdica, instigante e inovadora.

Nosso olhar se dá também para a formação continuada 
dos professores por compreender que as atividades de 
reciclagem e construção de brinquedos de sucata possibilitarão 
a inserção de outros elementos no ensino oferecido aos alunos 
das escalas públicas. Os professores participantes do projeto 
desenvolverão suas ações no sentido de sistematizar e efetivar 
suas produções resultantes da implementação de metodologias 
pedagógicas inovadoras e interativas. Nesse sentido, estamos 
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nos propondo oferecer processos de formação continuada aos 
docentes do ensino fundamental, buscando contemplar uma 
formação teórico-prática e ao mesmo tempo mais adequada 
na educação de crianças, no que se refere aos diferentes 
processos e procedimentos pedagógicos que envolvem tanto 
o «saber» como o «saber-fazer». Para isso, realizaremos 
seminários, minicurso/oficinas, palestras, vivências e dinâmicas 
pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento de uma 
reflexão-ação sobre a realidade da educação das escolas 
públicas.

METAS
1 - Integração ensino, pesquisa e extensão, consolidando 
propostas de trabalho que contribuam para o enriquecimento 
das atividades de ensino dos alunos inseridos da Educação 
Básica;

• Oferecer oficina de construção brinquedos de sucata 
para 300 alunos da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental;

• Fomentação ao debate sobre metodologias 
inovadoras com o uso de brinquedos na educação 
de crianças;

• Valorização dos brinquedos e brincadeiras como um 
elemento da cultura paraense;

• Promoção e efetivação de práticas metodológicas 
inovadoras permeadas por atividades lúdicas;

• Elaboração e produção de Artigos e textos a serem 
publicados ou apresentados em eventos científicos 
locais, regionais e nacionais na área de Educação 
para divulgar os resultados do projeto.

METODOLOGIA
Metodologicamente o trabalho será desenvolvido com a 
intenção de promover a interação entre a Educação Básica 
e os integrantes do Grupo de Pesquisa GEPEIF. Para isso, 
achamos por bem, seguir passos metodológicos que facilitarão 
o desenvolvimento das atividades as quais estamos nos 
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propondo no projeto. Neste sentido realizaremos os seguintes 
procedimentos metodológicos:
1. Num primeiro momento, reuniremos toda a equipe do projeto 
para planejamento de nossas atividades, entres elas:

• Divulgação do Projeto entre os membros 
participantes:

• Incorporação de outros professores e alunos 
interessados em participar do Projeto;

• Realização de Planejamento integrado envolvendo 
professores da rede de ensino de Abaetetuba, Moju 
e Igarapé-Miri para definir o Plano de Trabalho a ser 
desenvolvido.

2. Num segundo Momento promoveremos as atividades de:
• Minicursos e oficinas que contribuam com os 

acadêmicos e professores na ampliação, consolidação 
e fortalecimento de seus conhecimentos sobre as 
questões metodológicas;

• Realização de atividades pedagógicas envolvendo 
metodologias inovadoras utilizando os brinquedos 
nas turmas;

• Realização de vivências pedagógicas realizadas 
pelos professores que implementarão metodologias 
de ensino utilizando os brinquedos e brincadeiras 
com brinquedos reciclados;

• Reuniões de planejamento e execução da avaliação 
e acompanhamento do Projeto.

3. Num terceiro momento faremos a:
• Elaboração de relatório parcial de registro das 

atividades e resultados alcançados;

4. Num quarto momento, publicaremos artigos sobre o uso do 
lúdico na educação de crianças.

ATIVIDADES PREVISTAS
1 - Curso de reciclagem de sucatas e construção de brinquedos 
e brincadeiras;
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2 - Oficinas de novas metodologias de ensino com o uso do 
brinquedo na sala de aula;
3 - Curso de reciclagem de sucatas e construção de brinquedos 
e brincadeiras com alunos dos cursos de licenciatura do campus 
universitário de Abaetetuba;
4 - Mini- cursos, oficinas e vivências pedagógicas para os/as 
professores da rede de ensino de Abaetetuba, Moju e Igarapé-
Miri sobre o uso do brinquedo como metodologia de ensino;
5 - Oficinas de reciclagem de garrafas pet, latinhas de conserva, 
vidros de maionese, frascos de desodorante, palha e bucha do 
miriti, entre os outros objetos que são diariamente despejados 
na natureza;
6 – Encontros para socialização das atividades desenvolvidas 
pelos professores das redes de Ensino de Abaetetuba, Moju e 
Igarapé-Miri.

RESULTADOS ALCANÇADOS
1 - Curso de reciclagem de sucatas e construção de brinquedos 
e brincadeiras;
2 - Oficinas de novas metodologias de ensino com o uso do 
brinquedo na sala de aula;
3 - Palestras sobre o uso do lúdico na formação e educação da 
criança;
4 - Mini- cursos, oficinas e vivências pedagógicas para os/as 
professores da rede de ensino de Abaetetuba, Moju e Igarapé-
Miri sobre o uso do brinquedo como metodologia de ensino;
5 - Publicação de artigos sobre o lúdico;
6 - Oficinas de reciclagem de garrafas peti, latinhas de conserva, 
vidros de maionese, frascos de desodorante, palha e bucha do 
miriti, entre os outros objetos que são diariamente despejados 
na natureza;
7 - Encontro para socialização das atividades desenvolvidas 
pelos professores da redes de Ensino de Abaetetuba, Moju e 
Igarapé-Miri.
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CONCLUSÃO
Com esta atividade reafirmamos nossa intenção de continuar 
implementando práticas metodológicas inovadoras através do 
uso do brinquedo para educação e inclusão social de nossas 
crianças, dando continuidade a uma de suas missões, a de 
enriquecer e valorizar as diferenças nos diversos âmbitos: 
social, cultural e educacional, contribuindo com o processo 
de desenvolvimento e com o sucesso da aprendizagem dos 
educandos.

Reafirmamos que essa proposta de trabalhar com 
reciclagem de sucata melhora o meio ambiente e oportuniza 
as crianças o acesso a brinquedos que muitas vezes não são 
encontrados na escola.  O projeto de extensão é de suma 
importância, já que além de reciclar sucatas ajudará na prática 
pedagógica dos professores, para atender às necessidades da 
demanda contemporânea no que diz respeito à educação das 
crianças pequenas, dando oportunidade aos/as educandos/
as e educadores/as experimentarem e vivenciarem práticas 
pedagógicas de caráter lúdico.
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APÊNDICE

IMAGENS DE ATIVIDADES DO PROJETO

Imagem 1: Oficina de Brinquedos de sucata 
para professoras em Igarapé-Miri

Imagem 2: Oficina de brinquedos de sucata para professoras 
em Igarapé-Miri no Instituto Nossa Senhora Santana
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Imagem 3: Brinquedos produzidos pelas professoras em 
Igarapé-Miri no Instituto Nossa Senhora Santana

Imagem 4: Brinquedos produzidos pelas professoras em 
Igarapé-Miri no Instituto Nossa Senhora Santana

Imagem 5: Oficina para calouros da UEPA em Moju



376

Anais do XXI Encontro Paraense d@s Estudantes de Pedagogia

Imagem 6: Oficina para calouros da UEPA em Moju

Imagem 7: Oficina para calouros da UFPA em Abaetetuba

Imagem 8: Oficina para calouros da UFPA em Abaetetuba
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Imagem 9: Oficina para calouros da UFPA em Abaetetuba

Imagem 10: Oficina para calouros da UFPA em Abaetetuba
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Pedagogia empreendedora
Um novo olhar para a educação infantil

Luzileida Sousa Correa

Resumo: Este trabalho vem trazer o conceito de empreendedorismo, 
com uma visão bastante inovadora sobre essa temática, irá se trabalhar 
a metodologia da Pedagogia Empreendedora, que tem por objetivo 
despertar no indivíduo o empreendedorismo presente nele desde a 
infância, pois todas as pessoas são empreendedores naturais, porém 
com o passar dos anos, por não ser estimulada esta habilidade, acaba-
se perdendo este potencial ao longo da vida. O tema vem com a 
proposta de mostrar que o empreendedorismo é uma forma de ser, pois 
o indivíduo que sonha é um empreendedor, por isso essa metodologia 
traz duas perguntas geradoras, as quais levam a pessoa a pensar e a 
ir buscar as respostas para tais perguntas: “Qual é o seu sonho?” e “O 
que você vai fazer para transformar esse sonho em realidade?”, essa 
metodologia aplicada desde a educação infantil, vem construir condutas 
éticas e morais que ajudarão na construção da autonomia das crianças. 
É importante ressaltar que, algumas competências empreendedoras 
podem ser aprendidas, trabalhadas e vivenciadas em cursos de formação, 
todavia as características de empreendedorismo estimuladas desde a 
infância são mais significativas, pois darão ao ser humano independência 
e criatividade. Uma pessoa que constrói seu próprio negócio, não é 
empreendedor exclusivo, entretanto todo aquele que possui um perfil 
empreendedor tem a capacidade de fazer mudanças positivas, arriscar 
coisas diferentes, possui habilidades para identificar oportunidades, 
constrói boas relações com os que estão ao seu redor, possuem ideias 
transformadoras e não se sujeitam as burocracias impostas, no entanto 
tem iniciativa própria.
Palavras-chave: Pedagogia Empreendedora. Educação infantil. Sonho, 
realização.

INTRODUÇÃO
O termo empreendedorismo vem da palavra “imprehendere”, 
do latim, tendo o seu correspondente, “empreender”, surgido na 
língua portuguesa no século XV. A expressão “empreendedor”, 
segundo o Dicionário Etimológico Nova Fronteira, teria surgido 
na língua portuguesa no século XVI. No entanto, a expressão 
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“empreendedorismo” foi originada da tradução da expressão 
“entrepreneurship” da língua inglesa que, por sua vez, é 
composta da palavra francesa “entrepreneur” e do sufixo 
inglês “ship”.

O sufixo “ship” indica posição, grau, relação, estado ou 
qualidade, tal como, em “friendship” (amizade ou qualidade 
de ter amigo). O sufixo pode ainda significar uma habilidade ou 
perícia ou, ainda, uma combinação de todos esses significados 
como em “leadership” (liderança = perícia ou habilidade de 
liderar).

O tema empreendedorismo na atualidade está muito além 
de aumentar as produções, ou faturamentos de empresas, esse 
tema está ligado também em iniciar e constituir uma mudança na 
estrutura da sociedade, visto que empreender está diretamente 
ligado a ação do ser humano na busca de suas realizações, que 
independem se será um empresário ou qualquer outra profissão.

Segundo Filion, o empreendedor é aquele capaz de 
concretizar seus sonhos, como se a realidade fosse uma 
projeção da mente (SEBRAE, 2005).

A educação é tida como fator fundamental para tornar a 
sociedade um lugar melhor para se estar, então se faz necessário 
promover essa formação empreendedora desde a base, já que 
é nessa fase que as crianças possuem um instinto explorador, 
tem sede de buscar coisas novas e iniciam sua caminhada para 
construção de sua personalidade, e o que lhe for proposto nesta 
fase refletirá em toda sua vida. Então é preciso buscar novos 
métodos para tornar a educação infantil mais interessante e 
eficiente, é preciso formar a criança de forma integral desde 
as séries iniciais, e a pedagogia empreendedora é uma forma 
interessante de levar a criança a essa formação plena, pois 
além de trabalhar a interdisciplinaridade, trabalha-se também 
a autoestima da criança, e esse aspecto a proporcionará uma 
vida bem sucedida e completa.

Por isso, este trabalho tem como objetivo mostrar que a 
criança na sua essência é empreendedora. Essa metodologia 
despertará esse potencial e não deixará que isso se perca ao 
longo de seu desenvolvimento como um ser humano que integra 
uma sociedade, dentro e fora do ambiente escolar.
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Ainda propõe-se ao profissional da educação infantil 
uma metodologia que vem tomando destaque nos últimos 
anos, esse método renovador que surgiu nas empresas e se 
expandiu para as inúmeras áreas da ação humana, proporciona 
conceitos e práticas modernas de ensino e aprendizagem, e se 
o educador infantil executar esse método de forma expressiva, 
ele despertará no aluno o empreendedorismo intrínseco. E é 
relevante que isso inicie na base da vida escolar, já que é nessa 
fase que forma-se o caráter pessoal do ser humano.

A Pedagogia Empreendedora tem como idealizador o 
empresário, consultor e professor da Fundação Dom Cabral e 
ex-professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
consultor da Confederação Nacional da Indústria – Instituto 
Euvaldo Lodi (CNI-IEL) da CNPq e AED, Fernando Dolabela, 
entre tantos trabalhos deste autor, destaca-se os livros: O 
Segredo de Luiza, 1999 e o tema deste trabalho: Pedagogia 
Empreendedora, 2003, este foi publicado sobre o programa de 
ensino de empreendedorismo no Brasil para Educação Básica.

É preciso esclarecer que empreendedorismo é muito mais 
do que a criação de empresas, como se costuma relacionar, e 
que essa ação de criar empresas é apenas uma das formas de 
exercer o empreendedorismo. Como fala Dolabela:

[...] empreendedor é alguém que transforma, inovando e 
produzindo valor positivo para a coletividade. Assim po-
dem ser empreendedores os políticos, os empregados, 
os religiosos, os poetas [...]

A Pedagogia Empreendedora tem como representante 
da educação para futuro a própria escola, pois a escola se 
apresenta como o espaço para se adquirir capacidade e lhe dá 
com o futuro, desenvolve a inclusão social com uma abordagem 
coletiva.

Quando a criança aprende a empreender sua visão 
referencial de mundo torna-se mais persistente e comprometida, 
essa criança, ainda, terá mais iniciativa, independência e 
autoconfiança.

A escola tem papel importantíssimo nessa formação, 
de ensinar a criança aprender a empreender, uma educação 
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básica de qualidade que visa uma boa formação do educando, 
a partir de metodologias que possam incentivar a cultura 
empreendedora entre as crianças, possibilitará aos alunos 
serem futuros empreendedores de sucesso com um perfil de 
líder.

“[...] fazer as escolas se interessarem por formar gente 
capaz de criar suas próprias oportunidades, em vez de 
formar empregados para um mercado de trabalho onde 
há cada vez menos vaga”. Convidar o professor para a 
missão de animador, inventor de recursos e aprendiz dos 
vários sonhos que irão surgir em sua classe, pois, afinal, 
os sonhos são personalíssimos; lançar ao aluno o desa-
fio de seguir o mapa do sonho; definir seu sonho (o que 
quer ser ou fazer); e gerar os conhecimentos necessários 
para realizá-lo [...] – “Para isso: investimento em capital 
humano e capital social, capacitar indivíduos e comuni-
dades a sonhar e realizar seu sonho. Essa é a renovação 
que o autor propõe: educar para a autorrealização e, si-
multaneamente, produzir um país mais justo e mais feliz” 
(DIMENSTEIN, 2003, p. 13).

METODOLOGIA
A metodologia adotada nessa pesquisa foi de intervenção, 
aplicada no Centro Educacional Pingo de Gente (CEPG), uma 
instituição privada, que trabalha exclusivamente com a educação 
infantil na cidade de Bragança-PA, a escola já existe a exatos 
08 (oito) anos no mercado, com seu quadro de educadores 
formados em pedagogia. A escola possui uma estrutura 
física adequada para o nível de ensino, dispondo de salas 
climatizadas, brinquedoteca, área de lazer, sala de informática, 
sala multimídia, playground, sala de coordenação, refeitório e 
ainda localiza-se em área de fácil acesso na referente cidade.

A intervenção foi aplicada na turma do nível II B da 
Professora Luzi Correa, composta de 12 (doze) alunos, com 
faixa etária de 05 (cinco) anos, o trabalho foi dividido em etapas 
perfazendo o total de 05 (cinco) dias de intervenção, cada dia 
com uma programação específica.

Ao chegar na turma, iniciou-se os trabalhos com uma 
conversa, e fazendo-lhes a primeira pergunta que norteia essa 
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metodologia, “Qual é o seu Sonho?” logo surgiram muitas 
respostas, entre elas, o sonho de “ter uma televisão só para 
si”, “ter uma irmãzinha”, “ter uma moto”. Após as respostas 
foi dada a definição de “sonho” em uma linguagem simples 
e compreensiva, em seguida foi contada a história “Dona 
Baratinha” com fantoches, após a história, houve uma conversa 
acerca da história, a qual levou os alunos a refletirem sobre a 
atitude de dona Baratinha que poupou seu dinheiro para realizar 
seu sonho, que era ter uma festa de casamento.

A professora também definiu a palavra poupar. Foi então 
que se chegou na segunda pergunta: “O que você vai fazer para 
transformar esse sonho em realidade?”, foi o momento em que 
mais refletiram, para obter resposta, alguns alunos falaram que 
iriam fazer um cofre para guardar dinheiro para conseguirem 
realizar seus sonhos, depois foram feitas atividades de 
interpretação de texto sobre a historinha.

No dia seguinte a professora contou a história de um 
menino chamado Lucas de 8 (oito) anos, que ganhou uma 
caixa de bombom de chocolate, entretanto não podia comer 
porque era alérgico, então o menino pensou que se ele não 
podia comer então ele iria vender para comprar um carrinho, 
então ele tomou a caixa de bombom e definiu os preços de 
acordo com o que ele mais gostava, a saber, os bombons que 
ele mais gostava eram mais caros e os bombons que ele menos 
gostava eram mais baratos e levou para a escola, ele vendeu 
toda a caixa de bombom e comprou seu carrinho, as crianças 
ficaram empolgadas com a história, e uma delas falou assim: “ 
Professora vou vender bombom pra comprar uma boneca”, a 
professora replicou dizendo: “Eu tive uma ideia melhor, vamos 
fazer brigadeiros para comprarmos um brinquedo coletivo para 
nós usarmos aqui na sala de aula”, e todos concordaram e 
deram muitas sugestões. Após a docente contou como surgiu 
o brigadeiro, e algumas curiosidades sobre esse doce típico da 
culinária brasileira.

Em seguida mostrou para as crianças os ingredientes 
que precisava para fazer os brigadeiros, e mostrou também 
através de cartaz o modo de fazer os brigadeiros. Depois foram 
realizadas atividades sobre quantidade, e sobre a letra B.
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No dia seguinte a professora disse que eles iriam 
ao supermercado, que fica próximo a escola, comprar os 
ingredientes do brigadeiro, e cada um deveria trazer 2 (dois) 
reais para a coleta, a professora comentou que para ter lucros 
precisavam procurar os ingredientes bons e baratos, e que era 
preciso planejar e economizar, depois explicou o que significava 
lucro, planejar e economizar para que os alunos tivessem uma 
boa compreensão acerca do assunto. Neste terceiro dia foi 
trabalhado o sistema monetário brasileiro.

No quarto dia cada aluno trouxe dois reais, que ao final 
deu 24 reais, pois eram doze alunos, após contarem o dinheiro, 
saíram organizadamente para o supermercado.

Ao chegarem ao local os alunos ficariam maravilhados 
com a novidade, pois nunca tinham olhado o supermercado 
como um lugar de aprendizagem, pois quando iam às compras 
com seus pais iam apenas como acompanhantes, logo foram 
divididos em três equipes e cada equipe ficou responsável 
por um ingrediente, a professora auxiliou cada equipe para 
comprarem os ingredientes corretos. No final das compras, os 
alunos tinham em mãos 250g de manteiga, um centro de copos 
pequenos e 50 colheres descartáveis, 500 g de achocolatado 
em pó e quatro latas de leite condessado, a conta deu 25, 75 o 
restante do dinheiro a professora completou.

Ao retornarem para a escola as crianças mostraram-
se satisfeitas com as compras, e foram aprender sobre a 
importância de fazer uma boa divulgação para se obter sucesso 
nos negócios. Após a professora explicar e conversar com os 
alunos sobre divulgação, os alunos foram por toda escola colar 
cartazes, confeccionados por eles, que diziam: “Amanhã é dia 
de brigadeiro”, tragam apenas uma modela de 1 (um) real” , 
além de colarem os cartazes foram de sala em sala entregar 
aos alunos uns convites impressos que a professora Luzi havia 
providenciado, convidando para o dia do brigadeiro.

No dia da culminância do projeto, as crianças tiveram 
uma aula sobre higiene pessoal, para que pudessem fazer 
os brigadeiros de forma correta, a professora trouxe a panela 
de brigadeiro feito de sua casa, as crianças colocaram o 
avental, higienizaram as mãos e foram fazer os brigadeiros, a 
professora explicou como se fazia e eles fizeram 50 (cinquenta) 
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brigadeiros, para serem vendidos de 1 (um) real. Após foram 
se organizar para venderem os brigadeiros na área do lanche. 
Todos participaram da venda, no final, sucesso total, todos os 
brigadeiros foram vendidos para as funcionárias da escola e 
para os alunos, inclusive para eles mesmos.

Quando foram para sala contaram o dinheiro, conversaram 
em que seria investido, e decidiram comprar jogos educativos. 
Depois a professora falou sobre o empreendedorismo e mostrou 
que empreendedor pode ser cada pessoa, e aquilo que eles 
realizaram foi uma atitude empreendedorista. E os alunos 
sugeriram que isso acontecesse mais vezes.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir as atividades aplicadas no trabalho de intervenção, 
pode-se perceber que os resultados foram bem satisfatórios 
em cada discente, visto que suas atitudes em sala de aula 
melhoram e também em suas casas. Em conversa com os pais 
dos alunos, eles relataram que as crianças passaram a ser mais 
participativas e organizadas, tinham uma melhor relação com 
seus familiares e atitudes autônomas. Mostrando, dessa forma, 
que assimilaram bem a propostas deste trabalho.

Umas das propostas do mentor dessa metodologia, 
Fernando Dolabela, seria a implantação de sua prática nas 
escolas da rede pública de todo o país, uma vez que os 
resultados obtidos nas cidades e estados testes foram bastante 
significativos, chegando até se expandir para outros países da 
Amarica Latina (Argentina, Chile e Peru). E foi a partir desses 
resultados que foi despertado o interesse para realização desse 
trabalho.

Uma implantação da pedagogia empreendedora com 
bastante destaque é o exemplo da Escola Santa Maria, 
localizada na cidade de Timbaúba que é um município localizado 
na Zona da Mata Norte do estado de Pernambuco, publicada na 
revista Construir Notícias, o projeto “Jovens Empreendedores 
Construindo Valores”, aplicado no ano de 2014, o qual 
movimentou toda a comunidade escolar. Antes de acontecer 
esse projeto, os educadores participaram de capacitações para 
ampliar sua visão a respeito do tema.
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Esse macroprojeto foi organizado através de vários mini-
projetos de acordo com a o nível de ensino, de forma interdiscipli-
nar, lúdica e criativa, enfatizando a importância de ser empreen-
dedor como um projeto de vida. Cada miniprojeto foi pautando na 
temática sustentabilidade como alternativa para a formação do 
compromisso socioambiental. Em cada um deles foram utilizados 
resíduos sólidos, e teve parceria da família e da comunidade.

Foi realizada uma exposição com o nome: Feira do 
Empreendedorismo, como forma de avaliação interdisciplinar, 
na ocasião todos

os produtos expostos e comercializados na feira foram 
criados e produzidos pelos próprios alunos, deste a educação 
infantil até o ensino médio, vale ressaltar que 15% do lucro 
obtido das vendas foram destinados a CNBB (Confederação 
Nacional dos Bispos no Brasil) em prol da síria, fortalecendo 
e estimulando a solidariedade e amor ao próximo, que é umas 
das riquezas imateriais, consequência do empreendedorismo 
como forma de ser. O que vem falar Mirian Costa 2003;

[...] Tratando de empreendedorismo como uma forma de 
Ser, Dolabela liga o INDIVIDUAL ao COLETIVO, amarra 
ao compromisso de CRIAR RIQUEZAS com o de DISTRI-
BUÍ-LAS, apresenta o círculo virtuoso do DESENVOLVI-
MENTO HUMMANO e SOCIAL INTEGRADO e convoca 
TODA A SOCIEDADE a participar desse movimento, que 
é CONTRA A MISÉRIA e a FAVOR DA FELICIDADE [...]

Uma observação a ser destacada na aplicação desse 
trabalho, no Centro Educacional Pingo Gente, foi que desde 
o primeiro dia da intervenção foram trabalhados os valores 
amizade, honestidade, companheirismo e partilha, e o sucesso só 
foi possível, pois houve a compreensão desses valores, a partir 
de então iniciou-se uma corrente em busca do objetivo comum de 
toda classe, sustentando a estruturação de seus sonhos.

Só é possível adquirir um objetivo a partir de um querer, ou 
seja, através de um sonho, pois sonhar é o primeiro passo de 
uma caminhada até sua realização. O sonho dá significado para 
a vida de um indivíduo, como ressaltar Dolabela.

O sonho estruturante pode ser transitório, porque in-
fluenciado e determinado pelas constantes mutações do 
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próprio ser. Tanto o sonhador quanto o sonho, portanto, 
são dinâmicos. Enquanto dura (ou até ser substituído ou 
metamorfosear-se em outo), o sonho estruturante dá sig-
nificado à vida do indivíduo. Somente o próprio sonhador 
pode distingui sonhos estruturantes e periféricos. Ele faz 
isso ao avaliar a intensidade da emoção que o sonho pro-
duz. Ou seja, um sonho estruturante tende a persistir e 
autopromover-se da carga de emoção necessária à sua 
realização [...] – implica a definição de atividade, o claro 
detalhamento dos meios que proporcionarão a satisfação 
dos desejos contidos no sonho. Só assim o indivíduo po-
derá construir um caminho para chegar ao futuro deseja-
do. (DOLABELA, 2003, p 41).

Por isso que se faz necessário desde a educação infantil 
trabalhar essa habilidade empreendedora, que é intrínseca em 
cada ser humano, para que desde a infância se possa sonhar, 
e se possa buscar esse sonho, para que a pessoa se realize e 
se forme plenamente.

A pedagogia empreendedora tem como ferramenta 
importante a motivação de seus ideais a “emoção”, pois só 
através dela se pode sonhar, e o sonho de cada pessoa nasce 
da dimensão emocional e se mantém pela emoção, é por ela 
que o sonho é gerado e pode-se chegar a realização. E a 
não valorização desses ideais pode levar o indivíduo a várias 
frustrações futuras, frustrações que poderão ter efeitos negativos 
referente a sua felicidade, isto é, uma criança que não sonha, 
vai buscar seu futuro através das influencias de outras pessoas 
e pode não se realizar quando obtém aquilo que buscou.

Como relata Dolabela;

[...] Ao não abraçar o aproveitamento do sonho como ele-
mento que dar intencionalidade à vida e subsidia no proje-
to existencial, nossa cultura comedi um imenso desperdí-
cio. A separação entre o sonho (Vontade, desejo, projeto 
de vida, objeto existencial, busca de autorrealização) e 
sua realização pode estar na base de uma fragmentação 
que provoca efeitos danosos tanto à felicidade quanto à 
capacidade de fazer dos indivíduos e, portanto, da co-
letividade – a dissociação de duplas inseparáveis como 
trabalho e prazer, esforço pessoal e desejo, aprendizado 
e significado, autorrealização e felicidade. Mas a ruptura 
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mais importante se deu na tentativa de dissociação entre 
a emoção e trabalho [...] (DOLOLABELA, 2003, p. 60).

CONCLUSÃO
Constatou-se com os resultados obtidos, que a Pedagogia 
Empreendedora é uma metodologia eficaz, e faz-se necessária 
uma aplicação mais contínua desse método dentro do currículo 
escolar na educação infantil, expandir suas extensões a nível 
municipal e até mesmo estadual, como já foi feito em várias 
escolas pelo Brasil e outros países, envolvendo cerca de 10 mil 
professores e 300 mil alunos.

Embora o município tenha uma realidade diferente das 
cidades, estados e países que aderiram essa metodologia, 
segue-se na busca de melhorias para o ensino e aprendizagem 
nas escolas da região e a inserção dessa metodologia nas 
escolas públicas do município de Bragança poderia ser uma 
forma de alcançar os níveis de educação das grandes cidades do 
país. E esse método promoveria indivíduos mais independentes, 
capazes de mudar sua realidade, tornando-se sujeitos de sua 
história e não meros coadjuvantes.

Submetemos este trabalho para apreciações superiores, 
no sentido de oferecer uma proposta inovadora para as escolas 
públicas do município de Bragança, na iniciação do plano de um 
projeto que movimentaria toda a comunidade escolar, a procura 
de melhorias na formação das crianças da educação infantil.
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A aprendizagem significativa do sistema 
respiratório a partir do uso de simulação 
do ensino de Ciências nas séries iniciais

Elinalda da Silva Moreira1

Joseane Teixeira Braga2

Resumo: Este apresenta os resultados da aplicação de uma proposta de 
ensino, no âmbito das séries iniciais, que visava promover a aprendizagem 
significativa a partir do uso de simulação no ensino de ciências, tendo 
em vista explorar o Sistema Respiratório e reconhecer sua função e 
importância para a vida. Portanto, tem como foco o Sistema Respiratório 
Humano que é fundamental para a vida das pessoas. Trabalhar esse 
conteúdo levando em consideração o conhecimento prévio do aluno é 
de extrema importância para sua aprendizagem, pois torna-se mais fácil 
o entendimento cognitivo quando o aluno tem participação ativa nas 
aulas. Dessa forma buscou-se trabalhar o conteúdo de maneira criativa 
para despertar o interesse e a participação dos alunos. Diante dos dados 
obtidos, e relacionando com a Teoria da Aprendizagem Significativa de 
David Ausubel, percebeu-se que os alunos alcançaram os objetivos 
propostos, pois durante a aplicação todos se envolveram de maneira 
participativa e contribuíram com suas conclusões a respeito do assunto. 
Assim, concluiu-se que quanto mais o aluno participa do que lhe é 
proposto, maior é a sua aprendizagem.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Sistema Respiratório. 
Ensino de Ciências.

INTRODUÇÃO
Estudar o Sistema Respiratório Humano nas séries iniciais 
torna-se importante, pois é um sistema fundamental para a vida 

1 Estudante do Curso de Pedagogia. Orientadores: Cassia Regina Rosa 
Venâncio (cassiareginar2013@gmail.com) e Tânia Roberta Costa de 
Oliveira (troberta4@gmail.com). E-mail: elinaldamoreira@gmail.com. 
Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação.
2 Estudante do Curso de Pedagogia. Orientadores: Cassia Regina Rosa 
Venâncio (cassiareginar2013@gmail.com) e Tânia Roberta Costa de 
Oliveira (troberta4@gmail.com). E-mail: joseane.t.braga@hotmail.com. 
Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação.
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das pessoas. E quando o conteúdo é desenvolvido a partir do 
que os alunos já sabem a respeito do assunto, a aprendizagem 
cognitiva torna-se eficaz. É nessa linha de pensamento que 
Ausubel percebeu que o conhecimento prévio do aluno é o que 
influencia em sua aprendizagem.

O desenvolvimento do projeto que ancorou esse artigo 
deu-se através da observação feita na escola em que ele foi 
aplicado, na qual há uma cobrança em relação à maneira como 
as crianças devem sentar-se, pois nos humanos, uma postura 
correta influencia muito na respiração, visto que, quando se 
tem o hábito de sentar-se corretamente a respiração torna-se 
melhor, porque quando o gás oxigênio é inspirado acontecem 
às trocas gasosas.

Buscou-se então trabalhar a aprendizagem significativa a 
partir do uso de simulação no ensino de Ciências.

REFERENCIAL TEÓRICO
A Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel é 
uma teoria que visa a interação entre professor e aluno, nela o 
conhecimento prévio do aluno é a chave para a aprendizagem 
significativa.

Com isso, podemos observar o quanto é importante 
valorizarmos o que os alunos já sabem a respeito do tema e 
tirarmos o máximo de proveito dos mesmos, pois os educandos 
já trazem consigo conceitos adquiridos no decorrer de sua vida 
e cabe ao educador preencher o espaço que existe entre o que 
eles já sabem e o que ainda precisam aprender. O professor 
tem, portanto um papel fundamental e não é apenas alguém 
que transmite conhecimento, mas sim alguém que também 
aprende com seus alunos.

Dessa forma, quando há uma troca de conhecimentos 
entre professor e aluno, a aprendizagem torna-se mais fácil. 
Para que haja essa troca de conhecimentos é importante que 
o aluno tenha predisposição para aprender, pois como afirmam 
Ausubel e Novak (apud MOREIRA, 2006). Essa predisposição 
está intimamente relacionada com a experiência afetiva que 
o aprendiz tem no evento educativo. Isso significa que a 
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aprendizagem significativa será possível, se a experiência 
for positiva, pois caso contrário o aprendiz pode não ter essa 
predisposição para aprender.

Portanto, a aprendizagem é mais significativa quando o 
aluno diante de um conteúdo atribui significado a ele a partir da 
relação com seu conhecimento prévio.

SOBRE O SISTEMA RESPIRATÓRIO
O Sistema Respiratório é o sistema responsável pela entrada e 
saída de ar no organismo, ou seja, é responsável pelas trocas 
gasosas que ocorrem entre o corpo e o ambiente. Através 
dessas trocas o ar rico em oxigênio entra no organismo e o ar 
rico em gás carbônico sai. Dessa maneira “o trabalho de fazer 
entrar oxigênio (O2) do ar no organismo, para pô-lo em contato 
com as células, é feito pelos órgãos do sistema respiratório. Este 
compreende as vias respiratórias e os pulmões”. (GOWDAK E 
MARTINS, 2001, p. 28).

Desenvolver essas ideias e organizar o que os alunos já 
conhecem sobre elas, fará com que o entendimento do tema 
seja maior.

Cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios 
e pulmões são órgãos que compõem o Sistema Respiratório 
Humano, em que “cada uma dessas estruturas possui 
especializações relacionadas à função que desempenham” 
(RIBEIRO, 2015).

Quando o ar entra pelo nariz tem suas impurezas retiradas 
nas cavidades nasais. As cavidades nasais são duas cavidades 
paralelas separadas por uma parede cartilaginosa que se situam 
entre as narinas e a faringe.

A respiração pela boca também é possível, porém “quando 
o ar entra pela boca, não é filtrado aquecido nem umidificado” 
(SIQUEIRA et al., 2000, p. 120), por isso faz-se necessário a 
respiração pelo nariz, pois como afirma Ribeiro (2015):

As cavidades nasais possuem células epiteliais que a re-
vestem e protegem. Essas células produzem muco que 
umedecem as vias respiratórias e retém partículas sóli-
das e bactérias presentes no ar que respiramos como se 
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fosse um filtro. Portanto, é nas cavidades nasais que o ar 
que respiramos é filtrado, umedecido e aquecido.

Após passar pelas cavidades nasais, o ar segue por um 
canal chamado faringe indo em direção à laringe, que é um 
órgão curto que conecta a faringe com a traqueia. Assim, o ar 
chega na traqueia, que consiste em um tubo que se divide em 
dois tubos mais finos chamados brônquios.

Os brônquios conduzem o ar até os pulmões que são 
órgãos essenciais na respiração e ficam protegidos pela caixa 
torácica. Assim descrito por José Luiz Carvalho no livro Projeto 
Pitanguá- ciências:

Nos pulmões, os brônquios formam uma rede de tubos. 
Essa rede de tubos leva o ar por caminhos cada vez mais 
estreitos, chegando até pequenas bolsas chamadas de 
alvéolos. É nos alvéolos que o gás oxigênio do ar passa 
para o sangue. O gás oxigênio é levado pelo sangue para 
todas as partes do corpo (2005, p. 104).

Assim, a figura abaixo facilita a compreensão cognitiva 
dos alunos a respeito do sistema respiratório.

Imagem 1: Sistema Respiratório

Fonte: http://www.infoescola.com.
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A respiração é, portanto, de extrema importância para 
a vida, pois é por meio dela que o organismo consegue obter 
energia que precisa para realizar as atividades que executa. 
Quando o aluno compreende a importância desse processo, a 
maneira de pensar e agir sobre determinadas posturas podem 
ser capazes de mudar hábitos que anterior a isso se faziam 
presentes em seu dia a dia.

Como a respiração é um processo involuntário, ou seja, 
independente da nossa vontade, “nós respiramos o tempo todo, 
acordado ou dormindo” (MACHADO 2005, p. 51). Ela realiza 
dois movimentos: a inspiração e a expiração.

Na inspiração acontece a contração do diafragma, um 
músculo que faz a caixa torácica mudar o seu tamanho. Dessa 
forma, com a contração do diafragma, o músculo abaixa e ocorre 
um aumento na caixa torácica fazendo com que a pressão de 
dentro da caixa fique menor que a de fora. A pressão que está 
fora é a pressão atmosférica, que força a entrada do ar nos 
pulmões. Esse ar é rico em oxigênio.

Na expiração, o diafragma relaxa e se desloca para cima, 
assim ocorre uma diminuição na caixa torácica, causando a 
saída do ar dos pulmões. Esse ar é rico em gás carbônico. 

Assim, com a inspiração absorvemos gás oxigênio do ar e 
com a expiração eliminamos gás carbônico no ambiente.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado em uma escola de Rede Privada, em 
Belém/ PA, para duas turmas de 5° ano do Ensino Fundamental, 
com faixa etária entre 10 e 11 anos, onde exploramos os 
conhecimentos prévios dos alunos, esperando que os mesmos 
pudessem encontrar relações com os seus cotidianos e 
aprimorassem mais seus conhecimentos a respeito do sistema 
respiratório.

Dessa forma, propomos a realização de um experimento 
simulando o Sistema Respiratório, verificando o movimento 
de dois balões que sofreram diferenças de pressão, onde 
os mesmos demonstraram de forma clara os movimentos 
de inspiração e expiração, respectivamente como mostra a 
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figura 2. Assim, este experimento simulou também as trocas 
gasosas, e ao utilizarmos uma tv leitura como material de apoio 
abordamos o próprio sistema, pois através de desenhos de 
órgãos explicamos suas funções.

Imagem 2: Movimentos da respiração: A) Inspiração: 
expansão dos balões; B) Expiração: contração dos balões

O desenvolvimento da aplicação ocorreu da mesma 
forma para as duas turmas, em horários diferentes, onde 
primeiramente separamos os alunos em equipes entregando 
para eles o experimento representando pulmões artificiais, feitos 
com garrafas PET e bexigas, e deixamos que eles discutissem 
em seu grupo a respeito das hipóteses que concluíram.

Após essa etapa, explicamos o Sistema Respiratório 
mostrando os órgãos que fazem parte do mesmo, utilizando 
uma televisão de caixa de papelão para ilustrar as imagens.

Ao término das explicações a respeito dos órgãos do 
sistema, explicamos os movimentos da respiração e retomamos 
as discussões realizadas no primeiro momento. Para melhor 
entendimento dos alunos utilizamos uma fita métrica para que 
eles pudessem medir o tórax dos colegas ao inspirarem e 
expirarem.
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Aplicamos uma atividade em que os alunos tinham que 
identificar os órgãos do Sistema Respiratório e escrever o nome 
de acordo com a imagem e também completar uma questão 
sobre os movimentos da respiração.

Assim, após a conclusão das etapas anteriores, formamos 
uma roda de conversa para verificarmos em que contribuímos 
para os conhecimentos dos alunos, uma vez que já haviam 
adquirido bastante conhecimento a respeito do tema em séries 
anteriores.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Diante dos dados obtidos foi possível perceber que os alunos 
alcançaram os objetivos propostos. Na escola em que o projeto 
foi aplicado os alunos são orientados a pesquisar e desenvolver 
atividades em diversas áreas através do método Montessoriano, 
isto facilitou a aplicação do projeto, pois os mesmos não 
apresentaram dificuldades em relação ao que foi abordado.

Durante a aplicação das atividades, muitos colaboraram 
de forma pontual o que seria a nossa explicação em seguida. 
Concluímos, portanto, que a aprendizagem significativa faz 
parte de seus cotidianos.

Com isso, realizamos um levantamento do desenvolvimento 
nas etapas de aplicações com as duas turmas de 5° ano e 
obtivemos os seguintes resultados:

Na utilização do experimento (pulmões artificiais) 
antes da explicação:

Gráfico 01
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Após a explicação, 100% dos alunos utilizaram 
corretamente o experimento.

Imagem 3: Crianças separadas em grupos 
para a realização da atividade.

A atividade de fixação mostrou que dos dez grupos 
formados, seis responderam com êxito, mas quatro erraram 
algum nome de órgão ou nome de movimento respiratório, pois 
faziam trocas de termos como, por exemplo, invés de inspiração 
chamavam de transpiração.

Na roda de conversa, percebemos que os alunos gostaram 
da aplicação do projeto e se mostraram bastante animados 
em relação ao que vivenciaram. Alguns contribuíram com 
relatos sobre casos de doenças respiratórias em suas famílias, 
isso indicou que eles conseguiram associar o tema aos seus 
cotidianos.
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Assim, segue abaixo algumas declarações de alunos a 
respeito do experimento:

“Foi muito legal!”

“Foi muito interessante!”

“Aprendi que o diafragma tem uma função muito impor-
tante na respiração.”

“Não sabia e agora sei que a caixa torácica muda de ta-
manho quando a gente respira.”

“Gostei porque pude aprender mais sobre a importância 
do sistema respiratório.”

“Foi legal porque aprendi coisas novas.”

CONSIDERAÇÃES FINAIS
Percebemos que ao trabalhar de forma prática as 

disciplinas, foi mais fácil abordarmos os conteúdos, de uma 
forma lúdica e prazerosa.

Procuramos valorizar a aprendizagem significativa, pois a 
participação dos alunos nos processos educacionais é de total 
importância para que os conteúdos sejam bem explorados.

Dessa forma, os objetivos com os quais este artigo foi 
projetado foram alcançados, visto que ao término da aplicação, 
os alunos conseguiram a partir de seus conhecimentos prévios 
somado ao que vivenciaram durante a aplicação do projeto, 
identificar o Sistema Respiratório e compreender sua importância 
para a vida através da simulação do ensino de ciências, além 
de que ao utilizarem os pulmões artificiais puderam entender 
melhor os movimentos respiratórios.

Portanto, cabe a nós educadores a responsabilidade de 
estarmos sempre instigando os alunos, pois o processo educativo 
está em nossas mãos. Para isso, devemos levar em conta o que 
os alunos já sabem, formando ideias mais elaboradas a partir 
da interação professor- aluno e vice- versa.

Dessa forma, buscamos trabalhar o Sistema Respiratório 
da melhor forma, mostrando a sua função, e a extrema 
importância que esse sistema tem para a vida.
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Experimentação investigativa
Análise da metodologia de um professor 

em processo de formação inicial

Evilly Vieira de Souza1

Maria Gesikelle Firmino

Resumo: O artigo tem como objetivo analisar a metodologia utilizada 
em uma aula de Ciências, partindo de vários pressupostos teóricos que 
norteiam o ensino de Ciências voltados à experimentação investigativa. 
A mesma foi ministrada por um discente do curso de Pedagogia, e teve 
como foco a atividade experimental. Classificamos nossa pesquisa 
como qualitativa e a mesma teve o auxílio de vídeo gravações da aula 
ministrada, para que em seguida fossem transcritas algumas falas do 
professor no momento que a exposição estava acontecendo, e desta 
forma, fosse atribuída maior ênfase a discussão, bem como o suporte 
teórico de autores que discutem acerca do ensino de ciências e a 
aprendizagem baseada em problemas, como: Azevedo, Berbel, Carvalho 
et al, Moraes, Rosito, Turella et al. Vale ressaltar que a prática pedagógica 
aplicada pelo professor, teve grande influência no referencial teórico 
disponibilizado pela disciplina FTM do ensino de Ciências, desta forma, 
foi possível observar que o contato com autores que discutem acerca 
do ensino de Ciências, atrelada a experimentação investigativa, é de 
grande valia para que, na prática, o professor perceba o quanto estas 
influenciam no momento de fazer com que a aula aconteça de maneira 
diferenciada, levando em consideração a autonomia do aluno enquanto 
construtor de sua aprendizagem. Nesse sentido, a pesquisa possibilitou 
aos futuros educadores outra visão, referente de como adequar a prática 
pedagógica, de maneira que a problematização seja uma ferramenta 
para que o aluno não apenas reflita sobre o que foi proposto, mas que ele 
se torne protagonista deste processo.
Palavras-chave: Prática Pedagógica. Ensino de Ciências. Experimentação 
Investigativa. Relação teoria e prática.

INTRODUÇÃO
Segundo Carvalho et al. (2009), é quando de fato o aluno 
aprende que a palavra ensino ganha significado e merece esta 

1 Graduandas da UFPA. Castanhal-PA. E-mail: evillyvieirads@outlook.com
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nomenclatura. Para tanto, é indispensável que o professor, dentro 
de suas possibilidades, explore as inúmeras maneiras que podem 
levar as crianças não somente a adquirir aprendizado, mas a 
construí-lo. Nesse sentido, trabalhar com a experimentação 
investigativa, além de permitir que sejam levantadas questões 
problemas que estejam relacionados com o cotidiano do aluno, 
permite que o mesmo, na prática, compreenda os fenômenos 
que ocorrem acerca do assunto que está sendo abordado pelo 
professor, bem como possibilita-o desenvolver sua autonomia 
perante o processo de ensino e aprendizagem.

É importante ressaltar o papel do professor no momento 
em que a atividade experimental está acontecendo, uma vez 
que, é indispensável que haja uma relação em que não exista 
hierarquia, e que docente e discentes trabalhem juntos em prol 
de um todo.

Partindo desta conjuntura, o presente trabalho vem 
descrever e analisar o momento prático da aula de um professor 
em processo de formação inicial. De forma diferenciada, 
ele consegue despertar na turma o interesse em aprender 
acerca do assunto que está em discussão, mostrando que, 
não necessariamente um laboratório com os mais diversos 
equipamentos seja garantia de uma aula produtiva e inspiratória.

De maneira sistemática, o professor faz o levantamento 
de problemas, que são de extrema importância para o 
desenvolvimento de sua aula, haja vista que, segundo Carvalho 
et al. (2009), à medida que o aluno consegue resolver um 
problema, isto alegra-o e lhe dá a autoconfiança que ele 
necessita para socializar com os demais sobre como foi possível 
chegar a uma resposta.

Seguindo um roteiro repleto de desafios, que são transcritos 
durante o trabalho, o professor, depois de disponibilizar os 
objetos necessários, que foram levados pelos alunos, consegue 
fazer com que um momento prático se torne uma ferramenta 
para que os discentes consigam resolver uma questão objetiva 
que possivelmente, antes da experimentação, se tornaria 
difícil para compreendê-la, mostrando que uma das grandes 
contribuições da atividade experimental é enxergar, como de 
fato, este fenômeno acontece no cotidiano.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLOGIA
Segundo as concepções de Vygotsky (apud OLIVEIRA 1993), 
a aprendizagem ocorre na Zona de Desenvolvimento Proximal 
(ZDP), que seria a distância entre o desenvolvimento real, 
aquilo que a criança sabe resolver de forma independente, e o 
desenvolvimento proximal, definido como aquilo que a criança 
é capaz de solucionar de forma conjunta com alguém com 
mais experiência. Para este autor, a aprendizagem ocorre por 
meio da interação e mediação, cabendo ao educador promover 
a aprendizagem por meio da mediação entre a criança e o 
mundo. Disto, compreende-se que este deva ser um processo 
de mãos duplas, de interação entre o professor e o aluno. É 
neste sentido que Freire (2014) assegura ser esse um processo 
de inter-relação entre os sujeitos envolvidos, visto que ambos 
ensinam e aprendem de forma recíproca.

Partindo destes pressupostos e desta compreensão 
do professor como facilitador deste processo, vale ressaltar 
que uma aprendizagem voltada à defesa da autonomia do 
aluno sobre o conhecimento, só é possível à medida que se 
ultrapassa a coibição dos professores sobre as descobertas, as 
curiosidades e formas de agir do aluno, é propício, portanto, 
que os educadores proporcionem meios para que estes façam 
suas descobertas de forma autônoma, uma vez que, segundo 
Piaget (apud MYZUKAMI, 1986, p. 81) “tudo que se ensina a 
criança a impede de inventar ou descobrir’’. Assim, assegurar 
as atividades que encorajem a pesquisa, deve ser de extrema 
importância para uma aprendizagem significativa por parte do 
educando, visto que domesticar a curiosidade dos alunos seria 
o mesmo que mecanizar o ensino.

Nestas perspectivas, merecem destaque as metodologias 
de ensino voltadas a experimentação e problematização, 
envolvidas sobretudo ao ensino de ciências, visto que neste 
aspecto é possível que se dê autonomia ao educando para que 
estes criem possiblidades para que o conhecimento aconteça, 
nesse sentido, é possível que este se sinta também sujeito 
participante do processo, abdicando de atitudes passivas 
comumente presentes nas salas de aula. Assim, Piaget (apud 
MYZUKAMI, 1986, p. 81) afirma que isso “é uma questão 
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de apresentar situações que ofereçam novos problemas, 
problemas que desencadeiam outros. É preciso uma mistura de 
direcionamento e liberdade.’’

A respeito de como se deve desencadear a atividade 
investigativa no ambiente escolar, Azevedo (2004) afirma que a 
situação problema deve ser o foco da atividade de investigação, 
no intuito de fazer com que o aluno questione e relate, de maneira 
que este construa seu próprio conhecimento. Desta forma, esta 
aprendizagem se torna tão importante quanto a aprendizagem 
de conceitos, propriamente ditos.

Portanto, é válido ratificar que as atividades de 
investigação e experimentação, quando utilizadas em sala de 
aula, devem promover a independência do educando quanto à 
construção do conhecimento, de modo que estas não podem 
ser totalmente dirigidas pelo professor ou pelo livro didático, 
de forma a impossibilitar a autonomia deste. Segundo Rosito 
(2000), a aprendizagem em ciências não pode pautar-se em 
atividades sequenciadas e ordenadas ao modo receita, mas 
de forma a viabilizar a descoberta e autonomia do educando 
quanto a estas.

O ensino não pode pautar-se em práticas que reprima 
a criatividade e descobertas do aluno, de modo que o impeça 
de fazer aquilo que não fora programado, visto que, segundo 
nos afirma Piaget (apud MORAES 1992), a compreensão se 
daria por meio da capacidade de se reinventar através da 
redescoberta, desta feita, se depreende que a aprendizagem se 
dá por meio do envolvimento ativo do educando neste processo, 
além do que, por meio destas novas descobertas os alunos 
estarão realizando e materializando o conhecimento científico, 
e adquirindo particularidades científicas. FFundamentando-
se nas teorias de Piaget, Myzukami (1986), defende que a 
aprendizagem não deve basear-se no ensino de fórmulas, 
conceitos, significados, etc. Mas esta deve antes, se dar por 
meio de atividades de pesquisa e investigação, fazendo assim, 
com que o aluno resolva os problemas por conta própria.

Assim, o seguinte trabalho foi realizado por meio de uma 
aula proposta pelo professor da disciplina Fundamentos Teórico-
Metodológicos do Ensino de Ciências, do curso de Pedagogia, 
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da Universidade Federal do Pará, da Cidade de Castanhal. 
Tendo como objetivo principal, analisar a prática pedagógica 
adotada pelo discente do curso no momento em que este estava 
fazendo sua explanação em sua própria sala da faculdade, em 
que o eixo norteador de sua aula era a atividade experimental, 
voltada para alunos do 6º ano.

A análise foi feita a partir das fundamentações teóricas 
que nos foram disponibilizadas durante a disciplina, bem como 
as demais que foram consultadas por conta própria, conforme 
ia se notando a necessidade.

Nossa pesquisa foi classificada com qualitativa, haja vista 
que a intenção era analisar a relação entre professor e aluno, 
bem como as práticas que estavam acontecendo naquele 
ambiente, nesse sentido, Godoy (1995) afirma que uma das 
características básicas da pesquisa qualitativa é que, no intuito 
de compreender um fenômeno no ambiente que ele acontece, 
o pesquisador vai a campo analisar este fenômeno a partir da 
perspectiva dos sujeitos envolvidos, considerando tudo aquilo 
que de fato é relevante.

A aula foi vídeo gravada pelo docente da disciplina, e em 
seguida disponibilizada com os alunos, para que fossem melhor 
analisadas as falas do professor no momento em que a aula 
acontecia, e nesse sentido, estas fossem transcritas para dar 
maior ênfase ao processo como um todo.

Para preservar as identidades dos sujeitos envolvidos na 
ação, utilizamos o pseudônimo “Paulo” quando nos referimos 
ao professor responsável pela aula, e “João e Carla” quando 
nos referimos aos alunos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após análises feitas acerca da aula ministrada pelo professor 
Paulo, foi possível observar que o mesmo utilizou como eixo 
principal, a atividade experimental, não tendo precisamente 
escolhido um tema para sua aula, mas por conta de sua 
explanação e posteriormente experimentação proposta, ficou 
claro que o eixo norteador do que estava sendo discutido era 
a energia elétrica. De acordo com Rosito (2000), a utilização 
de tais práticas se faz necessária para o desenvolvimento 
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da aprendizagem científica, que promove dentre os vários 
benefícios, a maior interação entre professor e aluno, o que 
possibilita a eficiência do aprendizado em ciências.

A realização de atividades experimentais, nas aulas de 
ciências, se apresentam como um extraordinário instrumento 
para que o aluno possa conceber aquilo que Freire (2014) 
nos coloca acerca da indissociabilidade entre a teoria e a 
prática, visto que a teoria se torna compreensível por meio 
da experimentação, além de ser uma forma de levar o aluno 
a participar de forma ativa de seu processo de aprendizagem. 
Corroborando com esta ideia, Rosito (2000), afirma que é 
necessário haver um complemento entre a atividade teórica e 
a de experimentação, caso contrário, não será possível que o 
aluno tenha, de fato, a compreensão acerca dos processos da 
ação científica.

Para Ausubel (1983), o fator de maior importância no que 
diz respeito a aprendizagem, é aquilo que o aluno já sabe, ou seja, 
o conhecimento prévio que ele adquiriu sem necessariamente 
precisar frequentar uma escola, o que foi possível observar 
na aula ministrada, como por exemplo no momento em que 
o professor pergunta a uma das alunas: “Carla, o que tem na 
sua casa que funciona à energia?”. Bem como durante todo o 
processo de experimentação, em que ficou explícito que este 
conhecimento prévio foi crucial para o desenvolvimento da aula.

Seguindo este pensamento, de acordo com Rosito (2000), 
a experimentação que leva em consideração o conhecimento que 
o aluno já possui, sendo desenvolvida na forma de problemas, 
levando em consideração o diálogo entre os envolvidos, é 
caracterizada como um tipo de atividade experimental de 
perspectiva construtivista. Portanto, foi nessa perspectiva que 
atividade prática estava baseada.

Em seguida, foram levantadas questões problemas pelo 
professor, que instigou os demais alunos a pensarem de onde 
vem a energia elétrica que chega até suas casas, fazendo a 
princípio, a seguinte pergunta para outro aluno: “João, de 
onde é que tu acha que vem a energia elétrica?”. Metodologia 
esta explicada por Carvalho et al. (2009), que dizem que 
o conhecimento científico é desenvolvido à maneira que o 
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professor propõe um problema aos alunos. Corroborando com 
a ideia, Turella et al. (2010), afirmam que não se deve iniciar a 
apresentação de um tema sem que antes sejam feitas perguntas 
que desafiem o aluno, haja vista que, no decorrer da aula, o 
próprio tema garantirá responder tais perguntas.

Várias foram as inferências feitas pelos alunos, o que 
permitiu que o professor Paulo desse início as suas discussões 
sobre como de fato a energia elétrica é produzida para que, 
posteriormente atenda à população. Antes de dar início à 
atividade de experimentação, o professor propôs a criação 
de equipes, tendo em vista que proporcionar as atividades de 
experimentação em grupos também promove a interação entre 
todos os envolvidos no processo e a integração em sala de 
aula, e segundo as afirmações de Myzukami (1986, p.71), “a 
atividade em grupo deveria ser implementada e incentivada, pois 
a própria atividade grupal tem um aspecto integrador, visto que 
cada membro representa uma faceta da realidade.” Além disso, 
vale ressaltar que as atividades grupais também possibilitam o 
embate de ideias e corroboram o trabalho coletivo.

Posteriormente o discente orientou: “[...] aí, vocês vem 
aqui e peguem o material de vocês.” Na intenção de que um 
membro de cada equipe se dirigisse até ele para que fossem 
escolhidos, por conta própria, os materiais que seriam utilizados 
durante a experimentação, enfatizando: “Então, eu convido 
vocês. Vocês mesmos vão fazer isso. Eu não vou dar tudo pronto 
pra vocês.” E esses materiais eram: fios usados de computador, 
pilhas, bateiras de celular recarregadas e luzes de natal. Bem 
como outros materiais que iam sendo utilizados no decorrer da 
experimentação, como: caixas de sapato, fita isolante e clips. 
Materiais estes que foram solicitados à turma pelo discente, 
com antecedência, o que pode perfeitamente ser feito por um 
professor que deseja acrescentar em suas aulas.

Segundo Rosito (2000), muitos docentes tem a concepção 
de que uma atividade experimental só pode ser desenvolvida 
com a existência de um laboratório, porém, é possível que este 
tipo de atividade seja desenvolvida dentro de sala de aula, ou 
até mesmo fora dela, utilizando materiais de baixo custo. O que 
foi ratificado pelo professor quando ele comenta: “[...] as vezes 
a gente não cria, as vezes a gente não tem aqueles laboratórios 
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bem montados, cheios de equipamentos, então a gente precisa 
usar a nossa criatividade.”

Imagem 1: Escolhendo os materiais

Na sequência, foi dada autonomia aos alunos para que eles 
manuseassem os materiais e descobrissem o meio para que as 
luzes de natal acendessem, com o auxílio da pilha e dos fios de 
computador. Nesse contexto, descreve Carvalho et al. (2009), 
que este tipo de atividade tem como objetivo fazer com que os 
alunos ajam sobre os objetos que lhes foram disponibilizados, 
para que sejam solucionados os problemas propostos.

A medida que os grupos atingiam o objetivo, o professor 
lançava outro problema, com o mesmo intuito, fazer com que 
eles resolvessem-no sem a sua interferência, como afirma 
Carvalho et al. (2009, p. 40) “De fato, os alunos não precisam 
da solução pronta; eles a obtêm.”

No entanto, em certos momentos, o professor cometia 
o erro de dar respostas as perguntas que ele próprio havia 
feito no início, o que não diminuiu a qualidade de sua aula, 
porém, tais respostas deveriam ser elaboradas pelos alunos, 
que partiriam daquilo que conseguiram fazer para explicar 
tal fenômeno. Uma vez que, a atividade experimental que foi 
proposta, possivelmente foi compreendida por toda a turma, 
haja vista que o primeiro problema colocado pelo professor, foi 
solucionado por todos os grupos e os fez compreender como 
funciona a eletricidade de suas casas sem que um interruptor 
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desligado influencie o ventilador que se deseja usar, como foi 
abordado por Paulo.

Segundo Rosito (2000), boas atividades experimentais 
são aquelas que estão fundamentadas na resolução de 
problemas que façam parte do cotidiano dos alunos e que 
envolva, sobretudo, conflitos cognitivos, o que foi observado no 
decorrer da aula, assim quando os problemas eram propostos, 
entre si, os integrantes dos grupos discutiam possíveis soluções 
para resolvê-los. De acordo com Berbel (1998), esta discussão 
entre os membros do grupo, juntamente com o professor, é que 
possibilita que seja feita a síntese do problema para que sirva 
de referência para as demais etapas do processo.

Imagem 2: Agindo sobre os materiais

Um momento que chamou atenção logo no primeiro desafio 
foi quando uma das equipes, tentando fazer com que a luz de 
natal acendesse, constatou que sua pilha estava queimada, 
uma vez que a mesma, não atingiu o objetivo proposto. Segundo 
Brasil (1997, p. 80) “Não existe experimento que não dê certo.” 
Quando os resultados não condizem com o esperado, deve-
se averiguar o motivo que provocou a situação, que surgiu 
aleatoriamente, desta forma, o processo de aprendizagem só 
será enriquecido. E assim foi feito, constatando o problema da 
pilha, o professor contemplou a equipe com outra, que desta 
vez conseguiram acender a luz, o que assegurou-lhes que sua 
dedução estava correta.
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Seguindo o roteiro elaborado, o mesmo propôs aos demais 
que, com as caixas de sapato que haviam levado, construíssem 
uma casa, tendo como objetivo “[...] uma das lâmpadas tem 
que permanecer acesa, mesmo com o interruptor desligado”, 
interruptor este que havia sido construído pelos próprios alunos 
em um desafio anterior, assim, os grupos deram início a mais um 
trabalho, e no final foi orientado que cada equipe fosse à frente 
para apresentar a casa construída e explicar como conseguiram 
alcançar tal objetivo, este foi o momento em que a conceituação 
foi alcançada pelos alunos, assim Carvalho et al (2009, p. 22-
23), descrevem:

Pensando no que fez, para contar para o professor e para 
a classe, o aluno vai fazendo ligações lógicas, estabele-
cendo conexões entre suas ações e reações dos objetos. 
As relações gradualmente vão sendo desvinculadas das 
ações da própria criança para as relações entre modi-
ficações dos atributos físicos dos objetos e respectivos 
resultados. Nessa passagem – das ações executadas 
pelo próprio sujeito para a relação entre os atributos dos 
objetos – vai se iniciando a conceituação.

Imagem 3: O desafio da casa
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Por fim, foi lançada aos alunos uma questão de múltipla 
escolha que era afim da experimentação feita, com o intuito 
de que, novamente em grupo, fosse discutida, chegado a um 
consenso e escolhida uma alternativa. Com todas as equipes 
prontas para dar sua resposta, o professor Paulo lançava 
a pergunta aos grupos sobre qual alternativa seria a correta, 
vindo a resposta, ele indagava o motivo por terem-na escolhido 
e pedia explicações que invalidassem as demais alternativas, 
feito este processo, ele comunicou que todos os grupos haviam 
acertado a questão, o que gerou grande satisfação e mostrou-
lhes que a experimentação feita foi de grande valia para que 
eles chegassem à conclusão correta e reforçassem a ideia do 
quão importante é a atividade experimental, para que de fato, 
eles possam dizer que o ensino foi realizado com êxito.

Imagem 4: Professor Paulo fazendo suas conclusões

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio das discussões propostas pela disciplina, se tornou 
possível a reflexão sobre as percepções acerca do ensino 
de Ciências neste contexto de formação inicial, assim como 
nos permitiu fazer relação entre a fundamentação teórica 
disponibilizada durante a formação e a prática pedagógica no 
ensino de Ciências.
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Compreendemos que, enquanto professores em processo 
de formação, a concepção de que a metodologia diferenciada é 
uma condição crucial para uma aprendizagem efetiva, é um fator 
indispensável para que, futuramente na condição de professores, 
nosso ensino possa se basear em uma prática pedagógica que 
tenha em vista uma educação comprometida com a formação 
de seres autônomos e críticos, visando o desenvolvimento 
pleno do educando. Desta forma, ficou evidente que a utilização 
de estratégias metodológicas diferenciadas, a exemplo das 
atividades experimentais, resultam em uma construção efetiva 
do conhecimento que vai além do ensino mecânico e unilateral. 
Sendo este processo de formação inicial um momento propício à 
tomada de pensamentos que dirigirão a conduta dos professores 
em sala de aula, convém que haja possibilidades de estes terem 
contato com os tipos de metodologias diferenciadas.

Partindo destes pressupostos, e da análise dos dados da 
pesquisa, foi possível compreender que para que aprendizagem 
se torne significativa e prazerosa aos educandos, pressupõe-
se a aplicação de metodologias distintas, vinculadas a um viés 
emancipatório.

Assim, afirmamos que uma formação inicial que dê respaldo 
crítico, teórico e prático aos professores quanto as diferentes 
metodologias, é de extrema importância neste contexto, 
uma vez que isso terá implicações diretas na futura atuação 
deste professor. Assim sendo, sugerimos aos professores, 
especialmente para aqueles que estão em processo de formação 
inicial, que se atenham aos teóricos que discutem a temática, 
para que se tenha aparato para basear sua metodologia.

No entanto, não basta que se tenha contato com estas 
discussões sem uma reflexão crítica sobre as diferentes 
metodologias, Gadotti (2005) diz que a formação permanente 
parte da reflexão crítica sobre esta prática, sendo necessária 
uma constante revisão das metodologias voltadas à promoção 
da aprendizagem. Vale ressaltar também, que de nada vale 
o conhecimento da teoria sem um comprometimento com a 
aplicação das mesmas em prol de uma aprendizagem coerente 
com um ensino emancipador.

Lembramos ainda que a formação continuada é também 
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uma forma de fazer com que os professores atuantes em sala de 
aula reflitam sobre sua prática, visto que, por mais que durante 
a graduação se tenha contato com as temáticas do ensino de 
ciências, estas ainda sofrem algumas carências, portanto, a 
formação continuada também se mostra como uma ferramenta 
eficaz para a atuação pedagógica do professor em prol de um 
ensino crítico-reflexivo.
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A gestão da Educação em municípios 
do Estado do Pará

Análise dos indicadores de gestão democrática 
no PAR do município de Cametá1

Silliane de Cassia Damasceno Ramos

Resumo: O texto é resultado preliminar da pesquisa: “A gestão da educação 
em municípios do Pará: Análise dos indicadores de gestão democrática 
no PAR do município de Cametá/Pa”. O objetivo principal é analisar a 
gestão da educação no Plano de Ações Articuladas (PAR) Cametá/PA, 
na versão 2007-2011, tomando-se três indicadores de democratização 
previstos no plano: a) Existência, composição, competência e atuação do 
Conselho Municipal de Educação (CME); b) Existência e funcionamento 
dos Conselhos Escolares (CE); e, c) Critérios para escolha da Direção 
Escolar. A Metodologia pauta-se se pelas perspectivas da pesquisa 
qualitativa, tendo a pesquisa documental e entrevista semiestruturada 
como técnicas principais de levantamento de dados. O estudo da 
gestão democrática por meio da análise dos três indicadores levou aos 
seguintes resultados: O município de Cametá possui CME, mas este 
existe apenas formalmente. Em mais de 50% das escolas municipais já 
existem CE, ainda que, o município não possua lei específica para tal, 
sendo estes orientados pela Lei n° 6/1991 que regulamenta o CE em 
âmbito estadual. Todavia, o funcionamento dos Conselhos Escolares se 
limita a prestação de contas de recursos financeiros descentralizados 
para as unidades escolares, perdendo de vista o seu papel de agente 
aconselhador e deliberativo. Sobre o critério de escolha de diretores das 
escolas municipais ainda prevalece no município a indicação política.
Palavras-chave: Gestão democrática da educação. Conselhos de 
educação. PDE/ PAR.

INTRODUÇÃO
A temática da gestão, apesar de recorrente nos estudos que 
enfocam as políticas educacionais tem se apresentado como 
importante recorte de análise trazendo à tona, igualmente, 
importantes momentos para reflexão a fim de situar as diferentes 
1 UFPA. E-mail: sillianeramos@gmail.com. Iniciação Científica - PIBIC/
CNPq, sob a orientação da Profa. Dra. Odete da Cruz Mendes.
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perspectivas redesenhadas no contexto que ora aponta para 
uma gestão mais hierárquica e centralizadoras e ora para maior 
abertura democrática e participativa.

O estudo acerca da gestão da educação com ênfase na sua 
democratização se torna importante por apontar os processos 
participativos na condução da política local – o município de 
Cametá -, como forma de minimizar o clientelismo político que 
conforme estudos de Mendes (2005), é um dos resquícios da 
política oligárquica ainda presente no então município, tendo 
profunda influência na gestão das políticas sociais por meio das 
quais as ações públicas “privatizam-se” para beneficiar grupos.

Considera-se que a partir da implementação do Plano de 
Ações Articuladas - PAR- a gestão democrática nos sistemas 
de ensino e escolas ganhou, no discurso oficial, uma certa 
centralidade em vista das orientações para a implementação 
dos conselhos de educação, de controle social além do critério 
de escolhas de dirigentes escolares e elaboração de projetos 
pedagógicos, conselhos escolares que são indicadores de 
gestão democrática e educacionais.

A participação da sociedade em Conselhos de Educação 
a exemplo do Conselho Municipal de Educação – CM -, poderá 
viabilizar a oportunidade de maior abertura para a construção 
de um sistema de ensino que atenda as reais demandas dos 
munícipios. A escolha de diretores de escola, por critérios claros, 
incluindo as eleições diretas legitimadas pela vontade dos 
sujeitos envolvidos no ambiente escolar, seria a possibilidade 
de mudanças significativas, pois a indicação para esse cargo 
tem sido exclusivamente por indicação política.

Nesse sentido o texto se apresentará em duas frentes 
principais: a primeira mais conceitual mas que também fará um 
debate para situar a legalidade da democratização da gestão e, 
a segunda e apresentará os indicadores de democratização a 
partir do Plano de Ações Articuladas (PAR) tendo o município de 
Cametá coo campo empírico.

1. A GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO: 
ASPECTOS LEGAIS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
A gestão democrática da educação está assegurada na 
Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação - LDB n° 9.394/96, garantindo a democratização nos 
sistemas e unidades educacionais.

Os sistemas de educação, incluindo os sistemas municipais 
têm importante papel na organização da educação e da sua 
gestão. Para Souza e Faria (2004) a CF de 1988, referente à 
gestão criou as condições necessárias para que os municípios 
organizem-se como sistemas relativamente autônomos na 
oferta da educação. Para os autores

A proposta do compartilhamento do poder e da autono-
mia relativa dos entes federados adotada por esta CF é 
expressa em seu ordenamento jurídico, que define a for-
ma federativa (27 Estados e mais de 5.500 Municípios), 
com o recorte de uma concepção tipicamente cooperati-
va. (SOUZA e FARIA 2004, p. 930).

Corrobora com os princípios legais da gestão democrática 
o que prevê a LDB n°9.394/96 ao afirmar que:

Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da 
gestão democrática do ensino público na educação bási-
ca, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios: I. participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da es-
cola; II Participação das comunidades escolar local em 
conselho escolar equivalentes (...).(BRASIL, 1996).

Assegurada a democratização da gestão em âmbito dos 
sistemas e unidades educacionais em função da melhoria 
da qualidade do ensino público na medida em que na escola 
se supõe a participação da comunidade pais, professores, 
estudantes e funcionários em todos os aspectos da organização 
da escola em suas decisões podendo ocorrer através de órgãos 
colegiados e instituições auxiliares de ensino.

Existem diversos espaços de participação no âmbito dos 
órgãos de gestão da educação seja em nível de sistema, seja 
da escola, mas a escolha de diretores nas escolas públicas 
sempre foi motivo de conflitos, quando envolve a indicação 
política e a escolha de diretores por meio de concursos, de 
acordo com as 28 diretrizes. Uma delas determina que os 
gestores públicos devem “fixar regras claras, considerados 
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mérito e desempenho, para nomeação e exoneração de diretor 
de escola”. A nomeação é considerada pacifica por promover a 
participação da comunidade na escolha de diretores.

Segundo Melo (2001), a escolha dos dirigentes escolares 
por meio de eleições diretas, mesmo com a convicção de que, 
isoladamente, as eleições para diretor não têmforça suficiente 
para assegurar a democratização da gestão, sem elas não 
podemos falar em um processo verdadeiramente democrático 
de gestão.

A Gestão Democrática se configura, então, como uma 
forma de gerir uma instituição, neste caso a escola, de maneira 
que possibilite a participação, a transparência e a autonomia 
das instituições. Esse pressuposto de gestão “segundo

Dourado (2000, p.79), é um processo de aprendizado e 
de luta que vislumbra nas especificidades da prática social e 
em relativa autonomia, a possibilidade de criação de meios de 
efetiva participação de toda a comunidade escolar na gestão da 
escola”

Considerando os indicadores de gestão democrática do 
ensino público na educação básica nos sistemas de ensino e 
nas escolas que nos propomos a analisar no Plano de Ações 
Articuladas – PAR, tais como: Conselho Municipal de Educação 
- CME, Conselho Escolar – CE e critério de escolar de diretor 
escolar (CED), recorremos a literatura na temática da gestão 
escolar, as leis municipais de criação destes órgãos de modo 
a identificarmos seus princípios, fundamentos, competências 
e composição para analisar a tendência que estes assumem 
nas diretrizes do PDE/Plano de Metas compromisso Todos pela 
Educação – PMCTE como veremos mais adiante.

2. PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA 
EDUCAÇÃO – PMCTE: ANALISE DO PLANO DE AÇÕES 
ARTICULADAS- PAR EM CAMETÁ/PA
O PDE foi lançado oficialmente no dia 24 de abril de 2007 e 
regulamentado pelo Decreto nº 6.094/2007 com o discurso 
de melhoria na qualidade da educação brasileira. Dentre os 
parâmetros para essa qualidade de ensino o governo lançou 
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mão do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB. 
A fim de cumprir o acordo de metas estabelecidas no PDE e 
através da cooperação com estados e municípios, o diálogo e 
a cooperação com a sociedade civil (CAMINI, 2009), passando 
este a ser caracterizado como o PAC da educação, o PDE 
tomou como ferramenta de operacionalização o PAR.

Segundo Saviani (2007), a ferramenta de operacionalização 
do PDE/Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação é 
uma das designações do PAR. O MEC dispõe de assistência 
técnica e financeira da União, aos governos subnacionais que 
aderem ao Plano de Metas, como parte da parceria com esses 
entes. Na disposição do documento de referência do PAR 
disponível no Portal do MEC/SIMEC (2008), podemos identificar 
as seguintes dimensões da educação e seus indicadores: Gestão 
educacional, formação dos profissionais da educação e pessoal 
de apoio, Práticas pedagógicas e avaliação e Infraestrutura 
física e recursos pedagógicos. Cada indicador se subdivide em 
áreas e estas em indicadores educacionais.

Tomemos como recorte deste estudo a dimensão – gestão 
educacional na área de gestão democrática a partir de três 
indicadores principais:

a) Existência, composição e atuação do Conselho Municipal de 
Educação (CME).

XX - acompanhar e avaliar, com participação da comuni-
dade e do Conselho de Educação, as políticas públicas 
na área de educação e garantir condições, sobretudo ins-
titucionais, de continuidade das ações efetivas, preser-
vando a memória daquelas realizadas. (BRASIL, 2007).

A diretriz XX definida pelo Decreto Federal nº 6.094/2007 prevê 
o acompanhamento das políticas de educação por meio da 
participação da comunidade. Mas no indicador 2(CME) que 
sugere essa participação o município de Cametá recebeu a 
pontuação 1- quando não existe o CME implementado ou 
quando o CME existente é apenas formal.

Como consequência o sistema gerou a ação de implantar 
o Conselho Municipal de Educação (CME) com três sub ações 
propostas pelo Ministério da Educação (MEC ) e respectivas 
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estratégias. Vejamos: 1) Elaborar Projeto de Lei com critérios 
claros e procedimentos democráticos para escolha e atuação 
dos conselheiros municipais de educação, utilizando como 
estratégia reuniões com os representantes do legislativo, do 
executivo e da comunidade escolar 2) Qualificar conselheiros 
que serão os multiplicadores da formação de conselheiros 
municipais de educação, tomando como estratégia o Estudo 
do material instrucional disponibilizado pelo pró-conselho. 3) 
Qualificar conselheiros municipais de educação cuja estratégia 
é curso a distância de aperfeiçoamento pelo Programa Nacional 
de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação (Pró-
conselho). (MEC/SIMEC, 2008).

O objetivo do conselho municipal é o fortalecimento da 
participação democrática da população na gestão pública e a 
sua implementação de políticas públicas. Considerando a Lei 
Nº 016/98 de 06 de maio de 1998 que regulamenta a criação 
do Conselho Municipal de Educação- e dá outras providências. 
Segundo a mesma lei o CME de Cametá é composto de 5 
(cinco) membros e têm as seguintes competências: Consultivo, 
deliberativo, fiscalizador, normativo.

b) Existência e funcionamento dos Conselhos Escolares (CE)

XXII - promover a gestão participativa na rede de ensino; 
XXIII - elaborar plano de educação e instalar Conselho de 
Educação, quando inexistentes. (BRASIL, 2007).

A diretriz XXII e XXIII do PMCTPE sugerem que as redes de 
ensino promovam gestão democrática e no caso instale os 
conselhos de educação. No indicador CE verificou-se que o 
município de Cametá recebeu pontuação 3, o que significa que 
existiam Conselhos Escolares atuantes em pelo menos 50% 
das escolas da rede, que a Secretaria sugeria e orientava a 
implantação dos CE e que as escolas da rede, em parte, se 
mobilizavam para implantar CE.

O Conselho Escolar é um exemplo de Conselho de 
Educação, sendo uma das instâncias de vivência democrática 
na escola e tem um papel fundamental tanto na observação da 
organização da escola quanto em relação ao tempo pedagógico. 
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Seu objetivo é auxiliar na gestão escolar a partir da discussão 
de temas que direcionam ações do estabelecimento de ensino. 
Ele é um espaço coletivo formado por segmentos, ou seja, 
representantes de pais ou responsáveis de alunos, estudantes, 
professores funcionários, técnicos de movimentos sociais 
comprometidos com a educação.

c) Critério para escolha de diretor de escola
Na década de 1980 esboça-se a luta por processos participativos 
dentre os quais a escolha de diretores de escolas ganha 
visibilidade, pois é nesse período que surgem reinvindicações 
para a redemocratização política do país.

A partir daí surge, em vários estados, a eleição para 
diretores, uma das principais causas banir a prática do 
clientelismo e reduzir o número de diretores indicados por 
influência de agentes políticos.

Existem diferentes formas de escolha de diretor, que fazem 
parte da maioria das escolas públicas do Brasil, tais como: 
Nomeação - é escolhido de acordo com o momento político 
estabelecido uma prática clientelista, Concurso: através de 
uma prova escrita e de uma prova de títulos, Carreira: o gestor 
assume seu cargo naturalmente, já que é através do plano de 
carreira e das especialização que faz na área de administração 
e gestão que se torna diretor, Eleição: é através desse processo, 
que a vontade da comunidade escolar vai prevalecer pois é uma 
escolha feita através do voto direto, Esquema Misto: o diretor 
pode ser escolhido através de provas de conhecimentos ou 
através da decisão do conselho.

Não há informação no PAR sobre pontuação a respeito 
desse indicador para o município de Cametá. No entanto, o Art. 
159 da Lei Orgânica Municipal define que “o regimento desse 
indicador do Conselho de Educação do Munícipio estabelecera 
normas para eleições de diretor das escolas municipais, 
observados os princípios educacionais” (CAMETÁ/LOM, 1990). 
No entanto, conforme consta no Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração (PCCR) do município de Cametá, Lei nº 212, de 
12/05/2012, em seu art. 8º, determina que os cargos de Direção, 
Vice Direção de Escola, Suporte Pedagógico e
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Secretário de Unidade Escolar são consideradas Funções 
Gratificadas, “de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do 
Executivo, desde que recaia em profissionais ocupantes de 
cargos efetivos e devidamente habilitados”. (CAMETÁ/PCCR, 
2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para situar às conclusões a que se chegaram com o presente 
estudo convém retomar o objetivo principal que deu origem a 
referida pesquisa - analisar a gestão da educação no Plano de 
Ações Articuladas (PAR) Cametá/PA, na versão 2007-2011, 
tomando-se três indicadores de democratização previstos no 
respectivo plano.

Pelo estudo da literatura foi possível verificar que a 
democratização da gestão de políticas educacionais está 
formalmente legitimada a partir de diversas leis a começar pela 
Constituição Federal de 1988. A pesquisa mostrou também que 
a presença do Conselho Municipal de Educação é condição 
para a criação dos sistemas municipais e no caso de Cametá, 
ainda que exista o CME sua atuação é limitada. Sobre o CME 
verificou-se a existência de lei de criação, mas com um número 
de membro bastante limitado e que precisa ser revisto.

A presença dos Conselhos Escolares como forma de 
democratização das escolas da rede de ensino, conforme 
consta no regimento unificado das escolas também é fato, mas 
não há lei municipal que os regulamentem. Sua organização 
baseia-se na lei que legitima os conselhos escolares na rede 
estadual. Há ausência de lei sobre critérios de escolha de 
dirigentes escolares, embora essa questão seja mencionada no 
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) que ainda é 
ignorada pelos gestores, sendo que a indicação política para o 
carga é o critério que prevalece.

Portanto, no campo da gestão educacional, merece 
destaque a pouca participação da comunidade em conselhos 
escolares e municipais e na tomada de decisões referentes 
à educação no município. Na época da elaboração do PAR a 
indicação dos diretores escolares era política, mas o município 
não recebeu pontuação nesse item.
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É preciso perceber pelas orientações das diretrizes do 
PAR que os indicadores que analisamos não significam efetiva 
democratização, mas orientação gerencial, prevalecendo a 
transferência de responsabilidade para a sociedade civil e não 
a autonomia que se deseja.
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O PDE-Escola no contexto da 
descentralização de recursos para 

a Educação Básica

Izabel Cristina da Silva Padinha1

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo fazer algumas reflexões 
sobre o processo de descentralização de recursos para a educação 
básica a partir PDE-Escola. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 
pautada na abordagem qualitativa. O PDE-Escola tem como um 
de seus propósitos melhorar a qualidade do ensino e os resultados 
educacionais, particularmente das escolas que apresentam baixo 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O PDE-Escola 
requer um modelo de gestão diferenciado, se volta para uma proposta 
descentralizadora da política educacional, mas no que tange administração 
dos recursos, a tomada de decisão continua centralizadora. No entanto, 
percebe-se que a descentralização ganha característica de um processo 
de desconcentração pelo fato de que as mudanças ocorrem na distribuição 
de tarefas e responsabilidade pelos resultados. Compreendemos que no 
cenário brasileiro o tem ocorrido é a implementação de inúmeros projetos 
no espaço escolar que não consideram muitas vezes as especificidades 
locais, nas quais serão implementadas. Faz-se importante pensarmos 
que as escolas não instituições isoladas, mas que pertencem e estão 
imersas a um contexto dinâmico social, econômico, ambiental e cultural.
Palavras-chave-Reforma do Estado. PDE-Escola. Descentralização.

INTRODUÇÃO
Com a reforma do Estado brasileiro cujo aprofundamento ocorreu 
na segunda metade da década de 1990, novas mudança passam 
a fazer parte do campo educacional. Dentre as recomendações 
dessa reforma, o ajuste estrutural que incidia em deslocar um 
menor investimento no setor social.

O Estado nessa conjuntura da reforma deixa de ser 
o provedor de direitos e passa a ser cobrador de imposto, 

1 Mestranda da UFPA /Campus Universitário do Tocantins/Cametá. E-mail: 
cristinapadinhal@yahool.com.br
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configurando-se como Estado fiscal, torna-se mínimo para 
as políticas sociais e máximo para anseios do capital, neste 
contexto, a educação deixa de ser um direito e transforma-
se num serviço, assim a cidadão é considerado na lógica da 
reforma do estado um cliente.

A nova tendência de gestão pública que se apresenta 
a partir do modelo gerencial e se diz democrática ao mesmo 
tempo, porque não visa lucro, mas sim o interesse da sociedade, 
traz em seu cerne o controle social mascarado de participação.

O Estado com essa nova reconfiguração não tem como 
papel principal promover os direitos de cidadãos. Dessa forma, 
ele se define como uma organização burocrática na qual detém 
o poder de legislar sobre a população. Assim ele ausenta-se da 
oferta de direitos configurados nas políticas pública não isenta 
o controle e a cobrança o estado de direito transforma-se o 
estado controlador e a cidadania abstrata vem legitimar o poder 
desse Estado.

Dentro desse contexto dos anos de 1990 vamos ter 
o Fundo de Desenvolvimento da Escola (FUNDESCOLA) 
integrado por as ações financiadas como do PDE-Escola - um 
plano que busca um modelo inovador de gestão e planejamento 
estratégico, se ressignicando em anos posteriores com Plano 
de Desenvolvimento de Educação –PDE.

O PDE-Escola, constitui uma ferramenta de apoio as 
escolas com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB) abaixo da média nacional, dando assistência técnica e 
financeira. É um plano que tem como prioridade a educação 
básica de qualidade, mais autônoma e com condições de 
oferecer e financiar ações para garantir a permanência e o 
acesso das crianças nas escolas públicas, com aprendizagem 
de qualidade.

Este plano requer um modelo de gestão diferenciado, 
voltada para o gerenciamento caminhando para uma 
proposta descentralizadora da política educacional, contudo a 
administração dos recursos e na tomada de decisão continua 
centralizadora.

Nesse sentido no presente trabalho tem por objetivo 
fazer uma análise reflexiva sobre o processo descentralização 
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recursos públicos para a educação com ênfase no Plano de 
Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola).

A aquisição de informações será respaldada por uma 
pesquisa bibliografia a partir de uma abordagem qualitativa com 
análise de textos previamente selecionados, no qual confrontou-
se as considerações teóricas de alguns autores para chegar a 
um posicionamento crítico a respeito da descentralização de 
recursos para educação básica e o PDE-Escola nesse cenário.

DESCENTRALIZAÇÃO / DESCONCENTRAÇÃO
A descentralização tende a ser uma ação de mão dupla, pois 
ao mesmo tempo em que descentraliza para gerir melhor os 
recursos, o processo de responsabilidade também acaba 
deslocando dos órgãos públicos para comunidade no caso 
escolar essa forma de repasse de responsabilidade, porém, 
não pretende estabelecer mudanças significativas nas relações 
entre sistema e a escola. Com isso ocorre um maior controle 
sobre a escola, delegando maior encargo na realização das 
tarefas e nos resultados que essa possam trazer.

A descentralização, concebida como estratégia de afas-
tamento do Estado, em relação as suas obrigações so-
ciais e acompanhada de novas formas de controle, vem 
se configurando na gestão dos gastos públicos no Brasil, 
não pressupõe necessariamente a participação do cida-
dão na formulação e realização das políticas públicas, 
não garante a eficácia e eficiência dos serviços ofereci-
dos e não se constitui uma estratégia obrigatória para a 
consolidação da gestão democrática, conforme expresso 
no discurso atual. (LUCK, 2000, p.3).

De acordo com Luck (2000), a descentralização, refere-
se ao fato de que nem sempre, funciona como um elemento 
motivador da descentralização da ação estatal, pois ela se 
configura como um elemento eficiente do controle dos gastos 
públicos.

Nesse sentido o processo de descentralização vem 
tomando formas antidemocráticas de transferência de 
responsabilidade do Estado com a manutenção da educação 
básica, ensino fundamental e médio - para outras instâncias 
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da sociedade sem, contudo, democratizar os mecanismos de 
financiamento.

Dentro dessa perspectiva a descentralização é 
concebida pelo Estado brasileiro e tem servido de referência 
para encaminhar as reformas propostas pelo governo. Esta 
orientação mostra-se expressa em documento do Ministério da 
Administração e Reforma do Estado (MARE). Destaca-se nesse 
documento o deslocamento de obrigações que historicamente 
pertenciam ao Estado como saúde, educação, cultura e até 
mesmo pesquisa-científica, para o setor não-estatal.

Diante dessa nova postura há uma reordenação do papel 
do Estado e um estímulo à publicização dos serviços, em 
detrimento da descentralização enquanto fator de consolidação 
do processo democrático. Nesse sentido a implementação da 
ideia de Estado mínimo, própria do neoliberalismo.

A redefinição do papel do Estado brasileiro é uma das 
implicações da política neoliberal, notadamente no que diz 
respeito á questão da educação escolar, saúde e outros 
serviços não está de acordo com a lógica do mercado. Essa 
reconfiguração do Estado se verifica mediante a utilização de 
diferentes estratégias, sendo a mais frequente o discurso a 
favor da esfera privada, da descentralização e da flexibilização, 
como meios para atingir a democratização e de eficiência.

No entanto, o processo de descentralização e flexibilização 
vem tomando formas antidemocráticas de transferência de 
responsabilidade do Estado com a manutenção da educação 
básica, ensino fundamental e médio - para outras instâncias 
da sociedade sem, contudo, democratizar os mecanismos de 
financiamento. Diante de toda essa redefinição estatal dos 
serviços públicos sociais, a educação ocupa um espaço muito 
importante, pois a política educacional do Estado brasileiro é 
redimensionada a partir da década de 90 seguindo as normas 
de gerenciamento, buscando de desenvolver o crescimento de 
sua produtividade.

Os anos de 1990 se caracterizaram por inúmeros acordos 
nacionais para renovar os sistemas educativos. Estes chamados 
por Rodríguez (2004) de ”pactos educativos” buscaram 
modernizar os sistemas de ensino adaptando-se às exigências 
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da economia globalizada. Essas mudanças no cenário educativo 
fizeram parte da agenda política, que procurava a reformar a 
gestão das políticas públicas, enfatizando a descentralização 
como forma de transferência das responsabilidades da gestão 
e realização dos serviços educativos da união para os estados e 
municípios; no entanto na maioria dos países uma administração 
centralizada. Como resultado do ajuste econômico e a 
diminuição do papel social do Estado, países como o Brasil 
tem se direcionado para o processo de descentralização, 
adentrando-se a municipalização.

Ressalta-se que na América Latina a reforma educativa 
segue determinações dos organismos internacionais (CEPAL, 
UNESCO, BM, BID), sendo que os fundamentos dessa reforma 
pauta-se em questões relacionada à qualidade, eficiência e a 
equidade com lógica no mercado.

Assim dentro do contexto do neoliberalismo busca-se 
construir maximização do Estado para atender as exigências 
do capital. Para isso impõe-se uma nova política social de 
caráter assistencialista e o Estado transforma-se em avaliador 
e vai gerir os serviços, que são transferidos ao setor privado e 
ou/a sociedade civil que passa a ter responsabilidades. Dessa 
maneira ao Estado fica reservada a função de avaliar, de 
fiscalizar; no entanto uma avaliação e controle feitos por meio 
de critérios como os da gestão eficiência e do mercado.

A descentralização e autonomia constituem um mecanis-
mo de transferir aos agentes econômicos, sociais e edu-
cacionais e responsabilidade de disputar o mercado de 
venda de seus produtos ou serviços. Opera-se uma me-
tamorfose do plano dos direitos para o plano dos servi-
ços os quais cada cidadão deve comprar. Compra quem 
pode, e os demais são excluídos e tidos como incompe-
tentes. (GADOTTI, 2000, p.13).

O sistema educacional brasileiro passa a ser reestruturado 
por documentos legais tais como a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Lei 9.394/96; da Emenda Constitucional Nº 14 e da 
Lei Federal Nº 9.424/96 que criam, regulamentam e instituem 
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF).
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No campo pedagógico as Diretrizes Nacionais do 
Ensino Médio e os Parâmetros Curriculares Nacionais para 
os segmentos da educação básica também contribuíram para 
desencadeamento de processos de reformulação dos sistemas 
de ensino.

A criação do FUNDEF promoveu significativas mudanças 
no financiamento da Educação no Brasil e iniciou uma dinâmica 
nas relações entre as esferas de governo, no que se refere à 
responsabilização pela oferta das diferentes etapas da educação 
básica. Com FUNDEF passa a se organizar a participação das 
três esferas do governo no financiamento do ensino fundamental 
e assim a correção das distorções regionais que ainda existem 
na distribuição dos recursos em âmbito estadual e nacional. 
A municipalização do ensino fundamental foi a principal 
materialização da descentralização do financiamento produzida 
e incentivada pelo FUNDEF.

Entretanto, a experiência brasileira ainda é recente na 
descentralização de programas implementados pelo governo 
federal de apoio ao ensino fundamental. As mudanças 
introduzidas no ensino fundamental fazem parte da atual agenda 
brasileira de reformas institucionais, visando universalização e 
a maior equidade do acesso; assim como melhoria da qualidade 
do ensino e a execução de processos mais eficazes e eficientes 
na realização dos serviços educacionais. Dentre os segmentos 
da reforma, a descentralização do sistema de ensino e dos 
programas que o apoiam compõe o processo que, reorganiza a 
política educacional.

Na verdade descentralização ganha característica de um 
processo de desconcentração pelo fato de que as mudanças 
ocorrem na distribuição de tarefas e não na tomada de decisão. 
É preciso que os processos de descentralização sigam 
patamares no qual as políticas educacionais venham contribuir 
para a construção de gestão educacional e escolar pautadas 
em bases que promovam maior participação efetiva e não 
representativa, considerando a coletividade. O que tem ocorrido 
no cenário brasileiro é a implementação de inúmeros de projetos 
criados por agências internacionais de financiamento que, na 
maioria dos casos, desconhecem as realidades nas quais serão 
implementadas.
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Contrapõe-se ao modelo gerencial o projeto educacional 
que segue uma lógica democrática e se efetiva pela participação 
dos sujeitos que estão inseridos na comunidade escolar, assim 
como na construção dos projetos escolares, nos momentos de 
decisão, onde a organização do trabalho pedagógico deve se 
direcionar pela necessidade de garantir a qualidade social da 
educação.

Logo, compreende-se que o processo de gestão 
democrática por mais que normas legais sejam instituídas, 
não garante sua execução, pois sua materialidade se 
configura enquanto uma construção coletiva e permanente, 
na busca diária para superação de práticas autoritárias de 
centralização de poder, sendo necessário que haja a prática do 
diálogo, informação e conhecimento. Desta maneira, a gestão 
democrática é um exercício cotidiano e o espaço escolar passa 
ser um ambiente promissor para as interações democratizantes.

A gestão democrática é parte do projeto de construção da 
democratização da sociedade brasileira. Nesse sentido, 
a construção do projeto político-pedagógico, a participa-
ção em conselhos, a eleição para diretores, a autonomia 
financeira, são processos pedagógicos de aprendizagem 
da democracia, tanto para a comunidade escolar, quan-
to para a comunidade em geral, porque a participação, 
depois de muitos e muitos anos de ditadura, é um longo 
processo de construção. (PERONI, 2012, p. 11).

No entanto, a postura de participação ainda é ato a ser 
aprendido para que possa ser colocado em prática, sendo 
necessário que aconteça segundo Gadotti (2004) uma mudança 
de mentalidade, onde a escola deixa de ser vista pelos membros 
da comunidade escolar como um prédio público, normativo do 
Estado para o ensino, mas um espaço de conquista, relação, 
proximidade.

Por sermos um país marcado por tantas desigualdades 
sociais e por tradição histórica de autoritarismo existe 
ainda ausência de ações institucionais para uma partici-
pação efetiva. Mesmo que a educação venha ocupando 
lugar de destaque nas políticas públicas somente permitir 
o acesso ao ensino não é suficiente para promover a in-
clusão educacional e social de uma parcela significativa 
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da sociedade brasileira. Cremos sim que a permanência 
e a qualidade do ensino público seja o passo importante 
e de que a participação popular seja o caminho viável 
para a construção de um mundo justo e feliz. (LÜCK, 
2000, p. 12).

Diante do exposto entende-se que a função da escola 
é propiciar ao educando condições para que se aproprie dos 
conhecimentos científicos das diferentes áreas para construa um 
pensamento crítico, reflexivo que lhe permita traçar discussões 
e debates sobre demandas ideológicas da administração 
pública para que possa desvelar a organização social vigente, 
tornando-os capaz de construir uma identidade social consciente 
e solidário, humanizado no sentido de organizar-se em grupos 
sociais para superar o individualismo presente num contexto de 
dominação política e exploração capitalista.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA- PDE-
ESCOLA
O PDE-Escola na sua concepção torna a escola, responsável 
pela melhoria da qualidade do ensino, a dinâmica desse 
processo decorre da realização de um diagnóstico da sua 
situação, definição metas, objetivos estratégicos e planos de 
ação a serem alcançados. A promoção dessa qualidade decorre 
de uma postura de fortalecimento da gestão escolar, esta ganha 
destaque por ser vista como mecanismo para atingir as metas 
educacionais desejadas, sendo aspecto considerado em todo o 
processo de elaboração implementação do PDE-Escola Essas 
ações fazem parte de um contexto mais amplo, o da reforma 
político-administrativa do Estado brasileiro.

PDE é entendido como o carro-chefe do FUNDESCO-
LA, uma vez que assinala uma ênfase na “escola com 
foco no aluno”. Nesse processo, a escola é considerada 
a responsável pela melhoria da qualidade de ensino, e o 
projeto visa modernizar a gestão e fortalecer a autonomia 
da escola, segundo um processo de planejamento estra-
tégico coordenado pela liderança da escola e elaborado 
de maneira participativa (OLIVEIRA, FONSECA E 
TOSCHI, 2004, p.29)
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A Concepção do PDE-Escola da ênfase estratégica à 
gestão e aos mecanismos que visem à maior eficácia e à 
eficiência na condução das instituições de ensino com objetivo 
de associar eficácia com qualidade medida por resultados 
educacionais.

Ressalta-se que a escola ao listar suas necessidades 
e demandas, estas devem estar de acordo com projetos e 
programas já instituídos pelo Ministério da Educação, com o 
intuito de aumentar desempenho escolar, avaliado através 
IDEB.

Os procedimentos para a elaboração das ações do plano 
já vem prescrita, o uso dos recursos com as ações financiáveis 
são limitados e devem seguir os critérios pré-determinados. 
Portanto a flexibilidade e autonomia enquanto proposta do 
PDE-Escola se apresenta aos moldes de gestão gerencial. O 
que existe aumento da responsabilidade das equipes escolares 
sobre a gestão dos recursos financeiros enquanto estratégia do 
Estado, pois as tomadas de decisões ainda são centralizadas 
ao predeterminar que ações devam ser implementadas pelo 
plano e ter como parâmetro de qualidade são os resultados.

Assim sendo, gestão de uma unidade escolar de que segue 
os princípios democráticos, exige aprendizado e participação 
efetiva de todos os segmentos da escola, para que as relações 
democráticas possam emergir, na prática do cotidiano escolar, 
pautadas numa visão de organização interna de gestão em 
conjunto, capazes de consolidar a construção democrática do 
processo educacional, com coerência de ideias e transparência 
na execução dos projetos de interação das relações no interior 
da escola pública. Não se trata de uma tarefa fácil, por se tratar 
de uma população que historicamente sempre viveu à margem 
dos processos decisórios do país.

Dessa forma, o PDE-Escola tem como proposta inovar 
a gestão escolar através de pressupostos democráticos, de 
autonomia e participação, com a presença dos diferentes 
agentes da comunidade escolar. Esse momento permite:

[...] elevar o conhecimento e o compromisso de diretores, 
professores e outros funcionários com resultados educa-
cionais; estimular a gestão participativa e o acompanha-



434

Anais do XXI Encontro Paraense d@s Estudantes de Pedagogia

mento dos pais nas atividades escolares em geral e na 
aprendizagem dos filhos. Sua ação visa promover a au-
tonomia e o fortalecimento da gestão escolar por meio de 
uma metodologia de planejamento estratégico centrada 
na racionalização, na eficácia e na eficiência do desem-
penho escolar. (FONSECA, 2009, p.275)

Percebemos que no campo da de gestão escolar, 
muitos programas foram implantados, a partir da reforma do 
Estado em 90, com o objetivo de contribuir para o processo 
de democratização da escola. Podemos citar o PDE-Escola, 
PDDE e o Programa Nacional de Fortalecimento de Conselhos 
Escolares.

No caso do PDE-Escola, enfatiza a gestão democrática 
baseada numa concepção gerencialista que vai nortear o 
trabalho educativo nas escolas públicas. Onde processo de 
A autonomia está relacionada repasse de recurso financeiro 
que escola diretamente recebe, ficando as unidades de ensino 
responsável para investir em ações e materiais pré-listados pelo 
Ministério da Educação para a melhoria da qualidade de ensino, 
lembrando que esta qualidade está focada nos resultados.

Outro ponto fundamental a ser destacado articula-se à 
concepção restrita de autonomia (restrita à dimensão fi-
nanceira) e ao caráter diretivo e centralizador do PDE, 
num cenário em que os profissionais da educação e al-
guns sistemas de ensino envidavam esforços no sentido 
de implementar, com base na legislação em vigor, pro-
jetos político pedagógicos cujo norte se contrapunha à 
concepção gerencialista presente no PDE. (DOURADO, 
2007, p.929)

O PDE-Escola com base na gestão gerencial direcionado 
por um planejamento estratégico adotado parâmetros do 
mercado. Portanto ocorre um redimensionamento da gestão 
democrático e da participação, pois os princípios da empresa 
privada são deslocados para as intuições públicas de ensino.

Uma gestão baseada em princípios participativos tem 
como base a constituição em um ambiente público de direito, 
com condições adequadas e de igualdade que assegure o 
desenvolvimento de estrutura física e material para a promoção 
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de serviços de qualidade, proporcionando um local de trabalho 
que predomine decisões coletivas em detrimento de atividades 
do sistema escolar seletivo e excludente, fechando espaço 
postura autoritária com ações verticalizadas, na qual não se 
permite exposição de ideias.

No que diz respeito, a participação da comunidade na 
escola, ressalta-se que faz parte de transformações maiores 
que vêm acontecendo na sociedade. Portanto, não são atitude 
e comportamentos espontâneos de concessão feita ou não 
pelo diretor. Trata-se de um movimento que se configurando 
com diferentes formas em cada rede de ensino e em cada 
comunidade escolar de acordo com os documentos oficiais 
elaborados para políticas públicas em educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pela literatura existente verificou-se que o Plano de 
Desenvolvimento da Escola (PDE) é uma ferramenta gerencial 
que se propõe auxiliar a escola na melhoria da qualidade de 
ensino por meio de um planejamento estratégico, embora ele 
pregue à democratização, a autonomia, a participação, nota-
se que estas palavras são reconfiguradas dentro desse novo 
contexto não são plenas, mas restrita na prática.

As políticas educacionais vêm delegando a comunidade 
escolar que gerenciamento dos recursos se responsabilizando 
pelos resultados que esta venha a apresentar. Como tais 
recursos são insuficientes a escola, esta busca outras 
estratégias para fazer complementação no caso da promoção 
de festinhas, bingos, rifas, sorteios, coletas com os funcionários 
e pais, esporadicamente, para realizar uma ações e obras na 
escola.

No entanto, percebe-se que a descentralização ganha 
característica de um processo de desconcentração pelo fato 
de que as mudanças ocorrem na distribuição de tarefas e 
responsabilidade pelos resultados, pois a tomada decisões 
permanece centralizada. Esta forma de organizar a escola 
vai delineando uma política no qual o papel do Estado é o de 
avaliador e controlador das políticas educacionais.



436

Anais do XXI Encontro Paraense d@s Estudantes de Pedagogia

Compreendemos que no cenário brasileiro o tem ocorrido 
é a implementação de inúmeros projetos no espaço escolar 
que não consideram muitas vezes as especificidades locais, 
nas quais serão implementadas. Faz-se importante pensarmos 
que as escolas não instituições isoladas, mas que pertencem 
e estão imersas a um contexto dinâmico social, econômico, 
ambiental e cultural.
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Indicadores de qualidade 
na avaliação educacional

Um estudo na Escola Francisco Espinheiro 
Gomes em Castanhal/PA

Maria Suellen de Sousa Sá Ribeiro1
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Madison Rocha Ribeiro3

Resumo: O artigo discute o uso de indicadores da qualidade da educação 
na auto avaliação da EMEF Francisco Espinheiro em Castanhal-Pará. 
Trata-se do resultado de uma pesquisa de campo, de caráter exploratório, 
que teve como finalidade conhecer como a referida escola utilizou os 
indicadores da qualidade da educação em seu processo de auto avaliação. 
Para a coleta das informações utilizou-se da entrevista estruturada com 
um membro do corpo gestor da escola. Os resultados evidenciam que 
a referida escola nunca fez uma auto avaliação utilizando indicadores 
de qualidade. Há, entretanto, uma intenção de realizar tal processo, 
de caráter participativo, incluindo os seguintes indicadores: ambiente 
educativo; disciplina; respeito ao outro; avaliação dos profissionais da 
escola; mecanismos de avaliação dos alunos e ambiente físico escolar. 
Desse modo, infere-se que grande parte das escolas públicas brasileiras 
não tem a prática de se auto avaliarem como forma de gestar a qualidade 
da educação escolar.
Palavras-Chave: Avaliação educacional. Indicadores de qualidade. 
Gestão escolar.

1 INTRODUÇÃO
A educação é essencialmente uma prática social presente 
em diferentes espaços e momentos da produção da vida em 

1 Graduanda do curso de Pedagogia da UFPA/Campus de Castanhal. 
Castanhal-PA. E-mail: sa.suellen@gmail.com
2 Graduanda do curso de Pedagogia da UFPA/Campus de Castanhal. 
Castanhal-PA. E-mail: josyvocal@hotmail.com
3 Doutorando em Educação pelo PPGED/ICED/UFPA. Professor adjunto I 
da UFPA. Castanhal-PA. E-mail: madisonribeiro@gmail.com
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sociedade. Nesse contexto, a educação escolar, objeto de 
políticas públicas, cumpre destacado papel nos processos 
formativos por meio dos diferentes níveis, ciclos e modalidades 
educativas. Mesmo na educação formal, que ocorre por 
intermédio de instituições educativas, a exemplo das escolas 
de educação básica, são diversas as finalidades educacionais 
estabelecidas, assim como são distintos os princípios que 
orientam o processo ensino-aprendizagem, pois cada país, com 
sua trajetória histórico-cultural e com o seu projeto de nação, 
estabelece diretrizes e bases para o seu sistema educacional.

As pesquisas e os estudos sobre a qualidade da educação 
revelam que uma educação de qualidade, ou melhor, uma escola 
eficaz é resultado de uma construção de sujeitos engajados 
pedagógica, técnica e politicamente no processo educativo, 
em que pese, muitas vezes, as condições objetivas de ensino, 
as desigualdades de origem socioeconômica e cultural dos 
alunos, a desvalorização profissional e a possibilidade limitada 
de atualização permanente dos profissionais da educação 
ainda persistam. Isso significa dizer que não só os fatores e 
os insumos indispensáveis sejam determinantes, mas que os 
trabalhadores em educação (juntamente com os alunos e pais), 
quando participantes ativos, são de fundamental importância 
para a produção de uma escola de qualidade ou escola que 
apresenta resultados positivos em termos de aprendizagem.

Como todos vivemos num mesmo país e num mesmo 
tempo histórico, é provável que compartilhemos muitas noções 
gerais sobre o que é uma escola de qualidade. A maioria das 
pessoas certamente concorda com o fato de que:

[...] uma escola boa é aquela em que os alunos aprendem 
coisas essenciais para sua vida, como ler e escrever, re-
solver problemas matemáticos, conviver com os colegas, 
respeitar regras, trabalhar em grupo. (AÇÃO EDUCATIVA 
et al., 2004, p.13)

Quem pode definir bem esse conceito de qualidade na 
escola e ajudar nas orientações gerais sobre essa qualidade, 
de acordo com os contextos socioculturais locais, é a própria 
comunidade escolar. Não existe um padrão ou uma receita 
única para uma escola de qualidade. Qualidade é um conceito 
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dinâmico, reconstruído constantemente. Cada escola tem 
autonomia para refletir, propor e agir na sua busca pela qualidade 
da educação, conforme afirma Dourado et al. (2007, p. 6):

As pesquisas sobre Qualidade da Educação (BRASIL, 
2004), escolas eficazes (NÓVOA, 1999) ou escolas 
com resultados destacáveis (UNESCO, 2002) e, ainda, 
demais estudos desenvolvidos pelo Laboratório Lati-
no americano de Avaliação da qualidade de educação 
(UNESCO, 1998, 2000 e 2001) ressaltam, por um lado, 
a discussão de elementos objetivos no entendimento do 
que vem a ser uma escola eficaz ou uma escola de qua-
lidade, procurando compreender os custos básicos de 
manutenção e desenvolvimento, assim como, por outro 
lado, as condições objetivas e subjetivas da organiza-
ção escolar e da avaliação de Qualidade da Educação 
por meio do aproveitamento ou rendimento escolar dos 
alunos da região. Tais elementos podem, em parte, ser 
tratados como aspectos objetivos para a construção de 
condições de qualidade numa escola considerada eficaz 
ou que produz resultados positivos.

Para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN), Lei 9.394/96, o objetivo maior do processo educacional 
brasileiro deve ser a formação básica para a cidadania, a partir 
da criação na escola de condições de aprendizagem para: o 
desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; a 
compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 
da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 
formação de atitudes e valores; e o fortalecimento dos vínculos 
de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 
recíproca em que se assenta a vida social.

Outro documento que norteia a qualidade da educação 
são os Parâmetros Curriculares Nacionais que preconizam 
que a avaliação da aprendizagem deve compreender o ensino 
oferecido, a atuação do professor, o desempenho do aluno, a 
estrutura da escola, as ferramentas auxiliares promovidas no 
ensino e a metodologia utilizada e não uma avaliação voltada 



442

Anais do XXI Encontro Paraense d@s Estudantes de Pedagogia

para a medição dos conteúdos ensinados. Por isso a mesma 
deve possuir características contextuais embasadas em temas 
transversais como: ética, meio ambiente, pluralidade cultural, 
trabalho e consumo, educação sexual e saúde de forma 
interdisciplinaridade.

Portanto, a avaliação interna deve ser um processo 
contínuo pelo qual uma instituição constrói conhecimento sobre 
sua própria realidade, buscando compreender os significados 
do conjunto das suas atividades para melhorar a qualidade 
educativa e alcançar maior relevância social. Logo, deve 
sistematizar informações, analisar coletivamente os significados 
de suas realizações, desvendar formas de organização, 
administração e ação, identificar pontos fracos, bem como 
pontos fortes e potencialidades e estabelecer estratégias de 
superação de problemas.

Nos últimos anos tanto o governo quanto as organizações 
educativas não governamentais têm estabelecido indicadores 
de qualidade, os quais devem servir como instrumentos 
mediadores da autoavaliação a ser realizada pelas escolas. 
Sabe-se, entretanto, que há uma distância entre aquilo que 
os sistemas político-administrativos propõem e aquilo que 
as escolas, de fato, realizam. Partindo desse pressuposto, 
procurou-se através da pesquisa, que subsidiou este ensaio, 
conhecer como uma determinada escola da rede municipal de 
ensino de Castanhal estava realizando sua auto avaliação e se 
estava lançando mão dos indicadores de qualidade educacional 
para desenvolver tal atividade.

Portanto, o presente artigo é fruto da referida pesquisa, 
desencadeada a partir das discussões travadas na disciplina 
Avaliação Educacional, do curso de Pedagogia, turma 2013, 
noturno, da Universidade Federal do Pará, Campus de 
Castanhal, a qual teve como objetivo geral conhecer como 
uma escola pública municipal de Castanhal estava realizando 
sua auto avaliação e se, ao realizar tal atividade, utilizava 
os indicadores de qualidade da educação, que são sinais 
reveladores de aspectos da realidade escolar.

A pesquisa fundamentou-se em uma abordagem qualitativa, 
pois, a mesma não se preocupa com representatividade 
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numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão 
de um grupo social, de uma organização, além de trabalhar 
com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores, conforme afirma Minayo (2001).

Trata-se de uma pesquisa de campo, pois as investigações 
foram realizadas por meio da coleta de dados em um local e 
com sujeitos específicos, visando aproximar os pesquisadores 
da realidade estudada. Segundo Fonseca (2002) a pesquisa de 
campo permite o acúmulo de conhecimento sobre determinado 
aspecto da realidade, conhecimento esse que pode ser 
comprovado e utilizado por outros pesquisadores.

A pesquisa foi realizada na Escola Francisco Espinheiro 
Gomes, situada na Avenida Hélio de Moura Melo, bairro de 
Santa Catarina, no município de Castanhal-Pará, o qual está 
localizado no norte brasileiro, distante 68 km da capital estadual 
Belém. Sua população em 2015 estava estimada em 189.784 
habitantes.

Os dados foram coletados por meio da entrevista 
estruturada realizada com uma professora que atua na 
coordenação pedagógica da escola na qual trabalha há mais de 
três anos. A análise dos dados coletados deu-se com base no 
aporte teórico referente à avaliação educacional e à gestão da 
escola pública.

Para nortear a investigação partiu-se das seguintes 
questões: A escola tem realizado sua auto avaliação? Como 
tem se dado essa atividade? A escola tem lançado mão dos 
indicadores de qualidade fornecidos pelo Ministério da Educação 
para nortear a sua auto avaliação?

O conhecimento dessa realidade justifica-se em função 
do acompanhamento por parte da sociedade em relação à 
qualidade da educação desenvolvida nas escolas públicas. Além 
disso, pesquisas como essa podem provocar nos sistemas de 
ensino mudanças no planejamento e gestão da escola pública, 
de modo a melhorar a qualidade da educação escolar.

O artigo está dividido em quatro seções assim intituladas: 
introdução, o que são os indicadores da qualidade na educação, 
o uso dos indicadores no processo de auto avaliação da escola 
Francisco Espinheiro em Castanhal-PA e conclusão.
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2. O QUE SÃO OS INDICADORES DA QUALIDADE NA 
EDUCAÇÃO?
Em 2003, a Ação Educativa, o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) e o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (UNICEF), assumiram a proposta de desenvolver um 
sistema de indicadores populares de qualidade da escola, com 
o objetivo de construir e disseminar um conjunto de indicadores 
educacionais qualitativos, com fácil compreensão, capaz de 
envolver os diferentes atores da comunidade escolar tais como: 
alunos/as, professores/as, gestores, familiares, funcionários/as, 
representantes de organizações locais etc., em torno de uma 
avaliação participativa.

Tal proposta tem como intuito democratizar a escola, 
para que todos da comunidade julguem a situação educacional 
a partir de diferentes aspectos de sua realidade, identifiquem 
prioridades, estabeleçam planos de ação, implementem e 
monitorem seus resultados. Essa metodologia foi desenvolvida 
por um conjunto amplo de instituições parceiras e envolveu o 
esforço de especialistas, profissionais de educação, gestores 
e ativistas da sociedade civil comprometidos com a garantia do 
direito humano à educação no Brasil.

Desta forma, os Indicadores constituem uma perspectiva 
de avaliação, cujo conceito de qualidade na educação destaca 
as condições concretas do atendimento educacional. Esses 
indicadores referem-se à infraestrutura da escola, às condições 
de trabalho dos profissionais de educação, ao número de 
estudantes por turma, aos processos de realização do trabalho 
nas unidades educacionais (tempo de trabalho coletivo, formação 
continuada de profissionais de educação, gestão democrática, 
planejamento e avaliação etc.) e à relação entre esses e os 
resultados educacionais que a escola almeja alcançar.

Entendemos que as políticas de avaliação educacional 
vigentes no país não devem se restringir às avaliações externas 
em larga escala, que tem o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB) como a principal e mais atual referência. 
Essas avaliações devem ser articuladas a outros tipos de 
avaliação, que captam aspectos da realidade educacional ainda 
pouco abordados, de modo a provocarem mudanças concretas 
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no cotidiano escolar e que mobilizem a sociedade em prol da 
melhoria da qualidade da educação, na perspectiva de ampliar 
a demanda social por direitos, sobretudo, o da educação de 
qualidade.

Nesse sentido, destacamos a importância das avaliações 
participativas desenvolvidas pelas comunidades escolares, que 
permitam uma maior compreensão dos desafios educacionais 
de cada escola, município e estado, visando uma melhor atuação 
da gestão educacional. Processos de avaliação participativa que 
não se limitem às escolas, mas que contribuam com a avaliação 
e aprimoramento das políticas educacionais e de outras políticas 
públicas do município e estado.

Ação Educativa et al (2004) afirma que os Indicadores de 
Qualidade da Educação foram criados para ajudar a comunidade 
escolar a avaliar e melhorar a qualidade do ensino. Este é seu 
objetivo principal. Compreendendo seus pontos fortes e fracos, 
a escola tem condições de intervir para melhorar sua qualidade, 
conforme seus próprios critérios e prioridades.

O ambiente educativo, prática pedagógica e avaliação, 
ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, gestão 
escolar democrática, a formação e condições de trabalho dos 
profissionais da escola, ambiente físico-escolar e acesso e 
permanência dos alunos na escola são os indicadores sugeridos 
pelos propositores dessa ação a serem utilizados pelas escolas 
em sua auto avaliação.

Estes devem ser usados de acordo com a criatividade e a 
experiência de cada escola, pois se trata de um instrumento fle-
xível. É preciso que a instituição de ensino constitua uma equi-
pe para organizar a avaliação, planejar como será feita a mobi-
lização da comunidade, providenciar os materiais necessários e 
disponibilizar espaços para as reuniões dos grupos e a plenária 
final. Além disso, deve-se falar em sala de aula da importância 
da avaliação e do processo que estão acontecendo na escola, 
propor aos alunos a execução de desenhos individuais e coleti-
vos sobre a escola e as dimensões da qualidade apresentadas 
neste instrumento e montar esquetes teatrais sobre o dia-a-dia 
da escola, dentre outros.

Cada uma dessas dimensões está constituída por 
um grupo de indicadores que são avaliados por perguntas a 
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serem respondidas coletivamente. As respostas permitem à 
comunidade escolar avaliar a qualidade da escola no que diz 
respeito àquele indicador, ou seja, se a situação é boa, média 
ou ruim. O instrumental procura levar a comunidade escolar a 
ter, de forma simples e acessível, um quadro claro de sinais que 
possibilitam a percepção dos problemas e virtudes da escola, 
de forma que todos os envolvidos possam ter conhecimento 
desse quadro e condições de discutir e decidir quais são as 
prioridades de ação para melhorá-lo. Para facilitar o trabalho da 
comunidade escolar, propõem-se no instrumental um caminho 
para a operacionalização do sistema de indicadores.

Os participantes devem dividir-se em grupos por 
dimensões. Cada grupo deve ser composto por representantes 
dos vários segmentos da comunidade escolar e eleger um 
coordenador e um relator, sendo este último responsável por 
tomar nota e expor na plenária o resultado da discussão do 
grupo. As perguntas vinculadas a cada um dos indicadores 
referem-se a práticas, atitudes ou situações que os qualifiquem. 
Caso o grupo avalie que essas práticas, atitudes ou situações 
estão consolidadas na escola, deverá atribuir-lhes cor verde, 
pois podem ser consideradas boas. O instrumental é claro ao 
dizer que, nesse caso, a escola está num bom caminho no 
constante processo de melhoria da qualidade, sendo ele infinito. 
Se na escola, essas atitudes, práticas ou situações ocorrem, 
mas não podem ser consideradas recorrentes ou consolidadas, 
o grupo lhes atribuirá cor amarela. Elas merecem cuidado e 
atenção. Caso o grupo avalie que na escola essas atitudes, 
situações ou práticas são inexistentes ou quase inexistentes, 
irá atribuir-lhes cor vermelha, pois exigem intervenção imediata.

As cores atribuídas às perguntas ajudam o grupo a 
ponderar e decidir sobre qual das três cores melhor reflete a 
situação da escola em relação a cada indicador. Para se chegar 
a um consenso sobre a cor que deve ser atribuída à dimensão 
pela qual o grupo é responsável, também é importante visualizar 
os Cadernos de Pesquisa. No próprio documento, à frente de 
cada pergunta, indicador e dimensão há quadrinhos nos quais 
os participantes podem anotar as cores atribuídas. Finalizada 
a discussão, o grupo deve colorir um quadro-resumo que 
traz somente o nome da dimensão e dos indicadores, que é 



447

Eixo XI Gestão e políticas educacionais

exposto na plenária geral (momento em que todos os grupos 
estão reunidos para exposição dos resultados das discussões 
realizadas em cada grupo).

Segundo Belloni (2000) a avaliação institucional visa o 
aperfeiçoamento da qualidade da educação, isto é, do ensino, 
da aprendizagem e da gestão institucional, com a finalidade de 
transformar a escola atual em uma instituição comprometida com 
a aprendizagem de todos e com a transformação da sociedade.

3. O USO DOS INDICADORES NO PROCESSO 
DE AUTOAVALIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO 
ESPINHEIRO EM CASTANHAL-PA
No que se refere à realização da autoavaliação na escola como 
mecanismo de gestão da qualidade educacional, a professora 
entrevistada, responsável pela auto avaliação na instituição, 
disse que a auto avaliação ainda não tinha sido realizada 
na escola. A professora revela que é muito difícil reunir a 
comunidade escolar, sejam quais forem às circunstâncias, 
porque a comunidade é constituída por pessoas que trabalham 
o dia todo e não têm tempo disponível para ir à escola. Por conta 
disso, marcaram a auto avaliação para o dia 23 de dezembro de 
2015, data posterior à realização deste estudo.

Desta feita, constatamos que a referida escola, apesar de 
ainda não ter realizado a sua autoavaliação, nos dá indícios de 
que irá realizar tal atividade e que compreende a importância 
desse mecanismo de gestão da qualidade da educação, mesmo 
com os problemas ou dificuldades enfrentados pela comunidade 
educativa para a realização conjunta da auto avaliação.

Quanto aos mecanismos de mobilização e motivação da 
comunidade a participarem da referida atividade, a professora 
afirmou que estavam utilizando um convite formal direcionado 
a todas as categorias que constituem a comunidade escolar, 
motivando-os para um encontro prazeroso de final de ano, de 
modo a tornar o convite mais atraente possível.

Vale lembrar que esta luta é de responsabilidade de 
toda a comunidade: pais, mães, professores, diretores, 
alunos, funcionários, conselheiros tutelares, de educação, 
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dos direitos da criança, organizações não-governamentais  
ONGs, órgãos públicos e universidades, enfim, toda pessoa 
ou instituição que se relaciona com a escola e se mobiliza por 
sua qualidade.

Trazer a comunidade local a participar dos processos 
de avaliação, planejamento e decisões importantes na 
escola ainda é um desafio a ser superado em nosso país. 
Neste sentido, cabe à equipe gestora pensar em estratégias 
criativas, estimuladoras e capazes de mobilizar todos as 
categorias a uma participação efetiva na vida da escola.

No que tange aos Indicadores de qualidade a serem 
utilizados para avaliar a educação escolar, a professora 
entrevistada afirmou que seriam levados em consideração o 
espaço escolar, isto é, o que os pais, professores e demais 
membros da comunidade escolar acham do espaço. Também 
seria avaliado o aprendizado e as estratégias de avaliação dos 
alunos, assim como o comportamento de todos no ambiente 
educativo. Ela afirmou que com a auto avaliação a escola 
pretendia identificar os problemas mais recorrentes e incisivos, 
para uma possível solução e que tal atividade seria realizada 
por determinação do Ministério da Educação - MEC.

Em que pese a escola ter optado por tais aspectos em seu 
processo de auto avaliação, a dimensão acesso, permanência 
e sucesso na escola não foi citado pela mesma. Tal dimensão 
reflete o grande desafio da educação brasileira hoje, que é fazer 
com que as crianças e adolescentes permaneçam na escola e 
consigam concluir os níveis de ensino em idade adequada.

Observamos que apesar da professora reconhecer a 
importância da auto avaliação para todo o processo de ensino-
aprendizagem, a comunidade escolar desta unidade de ensino 
se submeterá a esse processo só em virtude da obrigatoriedade, 
e não porque tem consciência de que a auto avaliação é uma 
importante estratégia de participação, autonomia e luta em 
função de uma educação melhor.

A avaliação da educação escolar é um mecanismo de 
gestão essencial para se conhecer a qualidade da educação 
desenvolvida nas instituições de ensino, por meio da qual se 
busca conhecer os avanços, as problemáticas e os desafios a 
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serem superados, tendo em vista uma educação de qualidade 
social. Daí a necessidade de tal prática ser ampla, profunda e 
constante nas instituições educativas.

Cabe destacar, também, que não percebemos em sua 
fala a avaliação da gestão atual da escola que é um dos 
indicadores sugeridos para a auto avaliação. 

Ação Educativa et al (2004), destaca que a gestão escolar 
democrática focaliza o compartilhamento das decisões, a 
preocupação com a qualidade, com a relação entre custo e 
benefício e a transparência. Os indicadores procuram fazer 
com que a comunidade escolar perceba que quando as 
escolhas são feitas pelos principais interessados na qualidade 
do serviço, a chance de que caminhem na direção correta é 
maior. O bom funcionamento dos conselhos escolares, como 
mecanismos amplamente disseminados de participação da 
comunidade escolar na escola, é outro indicador de qualidade 
da gestão, que também não foi mencionado.

Além dos aspectos já mencionados como ausentes na 
referida auto avaliação da escola, detectamos também que o 
indicador condições de trabalho e formação dos profissionais 
da escola ficaram ausentes dessa pretensa atividade.

Todos os profissionais da escola são considerados como 
agentes estratégicos para a realização das intenções educativas 
manifestadas no projeto político-pedagógico. Por isso, a 
dimensão condições de trabalho e formação dos profissionais da 
escola é essencial quando se discute qualidade. Os professores 
são responsáveis por aquilo que os especialistas conceituam 
como transposição didática. Sua atuação imprime marcas 
nos percursos educativos dos alunos. Cada um dos demais 
profissionais tem também um papel fundamental no processo 
educativo, cujo resultado não depende apenas da sala de aula, 
mas inclui a vivência e observação de atitudes no cotidiano da 
escola.

Sobre os instrumentos a serem utilizados no processo 
avaliativo, a professora entrevistada diz:

Bom, aplicaremos um questionário em que as pessoas 
analisarão os questionamentos e marcarão: sim, não, ou 
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talvez, ainda colocando ao final de cada pergunta qual 
sua sugestão para solucionar esse possível problema. E 
para que haja uma organização, dividiremos os membros 
da assembleia em grupos, os quais elegerão um membro 
como porta voz do grupo para o debate acerca de todo 
o conteúdo.

A fala da professora nos mostra que a escola está 
utilizando mecanismos de coleta de informações de acordo 
com as sugestões feitas pelo caderno sobre os indicadores 
de qualidade da educação, adequando as estratégias à 
realidade local. (AÇÃO EDUCATIVA ET AL, 2004,). Além disso, 
percebemos certa abertura para uma avaliação democrática e 
participativa.

Quanto à divulgação dos resultados, a professora nos 
diz que será elaborado um relatório ao final da discussão, o 
qual será enviado para a Secretaria Municipal de Educação – 
SEMED. Essa divulgação, caso haja, só poderá ser feita quando 
o MEC ou SEMED liberar um parecer e autorizar. No entanto, o 
relatório com os problemas apontados e as possíveis soluções 
ficará à disposição para consulta e ou qualquer possibilidade de 
divulgação posterior.

De acordo com a professora entrevistada a contribuição 
da auto avaliação para melhoria do processo do ensino e 
aprendizagem, apesar da escola nunca ter passado pelo 
processo de auto avaliação, pode ser percebida na melhoria da 
qualidade do ensino, na boa relação com os pais e na solução 
para muitas dificuldades vivenciadas pela escola. A professora 
espera como metas desta avaliação, identificar problemas e 
suas causas, e através desse diagnóstico chegar a uma possível 
solução e com isso melhorar a escola em todos os aspectos, 
tanto no processo de aprendizagem dos alunos quanto na 
convivência no espaço escolar.

Desta forma, concordamos com Libâneo (2004), ao 
firmar que o processo de avaliação necessita observar 
elementos que determinam o bom aproveitamento dos alunos, 
compreendendo a qualidade dos serviços oferecidos pela 
instituição de ensino.
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4. CONCLUSÃO
No campo educacional, de acordo com Minayo (2009), existem 
vários tipos de indicadores com objetivos diferentes, seja 
para gerenciar ou transformar uma realidade. Os indicadores 
possuem, em sua essência, características qualitativas e 
quantitativas que devem levar em conta: o diálogo e negociação 
entre todos os atores envolvidos; sinalizar condições específicas 
da realidade em avaliação; a proposta avaliativa deve 
contemplar um projeto claro, com objetivos e metas definidos; e 
deve considerar o tempo, a duração do projeto de avaliação e 
os recursos disponíveis.

Na maioria das vezes o resultado do desempenho escolar 
dos alunos é o único parâmetro de análise adotado pela 
escola, deixando em segundo plano, problemas e dificuldades 
relacionadas ao ensino das matérias, dentre outros, tornando 
esse processo avaliativo empobrecido e distante da realidade 
concreta.

Desse modo, a escola deve considerar em seu processo 
de auto avaliação elementos determinantes da qualidade do 
ensino e do sucesso escolar dos alunos, como:

[...] características dos alunos, rendimento escolar por 
classe, composição do corpo docente (tempo de traba-
lho, idade, currículo profissional), condições de trabalho 
e motivação dos professores, recursos físicos e matérias, 
materiais didáticos e informacionais. Tais dados já estão 
disponíveis na escola, é preciso organizá-los e analisá-
-los como prática de avaliação diagnóstica. Mas isso não 
é suficiente. É preciso chegar até a sala de aula para 
obter conhecimentos mais precisos sobre os processos 
de ensino e aprendizagem, as relações entre professores 
e alunos, a qualidade cognitiva das aprendizagens, as 
práticas de avaliação. (AVALIAÇÃO..., S/D).

Uma escola, portanto, que faz uso desse mecanismo 
de gestão, que é a auto avaliação, pode se tornar uma 
instituição de qualidade para todos, onde os alunos, ao 
frequentarem cotidianamente esse espaço educativo, podem 
tornar-se melhores cidadãos. Por isso ela precisa adotar 
critérios avaliativos de qualidade; os gestores devem assumir 
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responsabilidades que levem em conta as discussões de toda 
a comunidade escolar e o contexto familiar dos alunos; os 
professores devem ser qualificados para exercerem bem suas 
funções, bem como os pais devem ter participação ativa na vida 
escolar dos filhos. Sendo assim, a avaliação institucional torna-
se uma estratégia de transformação da escola atual em uma 
instituição comprometida com a aprendizagem de todos e com 
a melhoria da sociedade.

A necessidade de avaliar o desempenho das salas de aula, 
dos docentes, das escolas e das redes de ensino, nos últimos 
tempos, ficou cada vez mais evidente, não para se adotar medidas 
repressivas sobre as que apresentam piores resultados, mas 
para, sobretudo, assumir como tarefa uma análise criteriosa dos 
motivos que expliquem os baixos desempenhos dos estudantes 
e também para se adotar medidas efetivas de mudança na 
organização da escola que levem a transformações reais em 
benefício do aluno.    

Avaliar a Educação Básica significa atribuir aos gestores 
de todos os níveis responsabilidades para a realização de 
uma avaliação criteriosa e séria, capaz de levar em conta as 
discussões de todo o grupo e apontar, através do anúncio de 
uma concepção de educação, o lugar que se deseja ocupar na 
educação de seus integrantes. Evidentemente que não se pode 
mais dizer que apenas o estudante se educa e se beneficia da 
escolarização recebida. Sabe-se que tanto quanto o estudante, 
todos os demais membros da escola se educam, crescem, 
aprendem e se tornam melhores cidadãos ao frequentarem 
cotidianamente aquele espaço escolar que deve ser de todos e 
de cada um. Daí a responsabilidade de se construir uma escola 
melhor a cada dia.

Contraditoriamente, sabemos que a escola conhecida 
por nós não tem conseguido ser esse lugar de reflexão e 
planejamento coletivo, o que não retira a responsabilidade dos 
que constroem políticas, vivem a escola, tem sonhos, de lutarem 
por ela até que nela exista esse diferencial de humanidade e de 
conhecimento.

Conforme a pesquisa, a escola Francisco Espinheiro 
Gomes nunca passou por um processo de auto avaliação, no 
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entanto, dentro do contexto de uma avaliação institucional, 
a escola, apesar de estar começando, mostra que fará esse 
processo utilizando dimensões e indicadores importantes no 
processo de ensino-aprendizagem como: ambiente educativo: 
disciplina, respeito ao outro; avaliação: avaliação dos 
profissionais da escola e mecanismos de avaliação dos alunos; 
ambiente físico escolar: qualidade do ambiente escolar, mas 
que outros precisam ser incorporados a esse processo.

A auto avaliação nesta instituição só é feita por 
obrigatoriedade, no entanto, temos conhecimento que a prática 
desse processo é muito importante para o melhoramento e o 
aprimoramento da escola como um todo, pois através dos 
resultados apresentados poderá se chegar aos possíveis 
problemas no processo de ensino aprendizagem e, por 
conseguinte, se chegará também às soluções ou possíveis 
caminhos para que esses problemas sejam solucionados. 
Assim, a auto avaliação pode provocar novos rumos para que a 
escola cumpra seu papel formador.

A avaliação da escola não ocorre naturalmente, ela precisa 
ser assumida como prática comum a todos os segmentos que 
participam da mesma. Sendo ela uma construção, exige uma 
força tarefa envolvendo coletivamente pessoas e grupos em sua 
volta. Esse trabalho costuma ser registrado no chamado Projeto 
Político-Pedagógico da escola, mas mesmo que a instituição não 
o faça nesse documento, é preciso que ela encontre modelos e 
caminhos para que sua operacionalização tenha ordem e visão 
de futuro.

Num contexto em transformação, imaginar hoje uma 
escola estática, que não sofre alterações, é pensar numa escola 
que não cumpre o seu papel social, tornando-se um ambiente 
que perde a efetividade frente às necessidades que emergem 
a cada dia.

A escola tem um papel social de fundamental importân-
cia, podendo tornar-se um lugar de vivências de prazer, 
de cultura e de ciência, onde a ética e a justiça norteiam 
as ações, tornando-se um dos instrumentos de supera-
ção da dominação social, econômica e cultural. (FER-
NANDES, 2002, p.114).
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Sobre esta perspectiva é importante estar revendo 
e redirecionando frequentemente as práticas escolares, 
sendo assim, a avaliação institucional ou auto avaliação 
torna-se indiscutivelmente relevante e necessária para o 
redimensionamento das ações educativas, constituindo-se 
numa importante ferramenta de gestão nas instituições de 
ensino.
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A influência dos conceitos de política no 
aprendizado do jovem acadêmico e em 
suas interações sociais durante a sua 
formação no contexto da universidade, 

durante o ano de 2015

Fernando Afonso Albuquerque da Rocha
Diogo Souza Benjamim

Taynara Lisboa Silva
Kelvison Andrei Barradas Barroso

1. INTRODUÇÃO

1.1 TEMA

A palavra política tem amplas vertentes de discussão e 
estas tomam por base diferentes conceitos da mesma para 
seu desenvolvimento, influenciando a sociedade, em sua 
construção e funcionamento, e as pessoas em seu cotidiano 
e comportamento. Política é, por definição direta, a ciência da 
governança de um Estado ou de uma Nação, e tem sua origem 
no termo grego politiká, sendo derivação de polis que significa 
aquilo que é público. Num contexto mais abrangente política 
também pode ser usada para definir um conjunto de regras e de 
normas que uma instituição possui.

Buscando pesquisar e entender quais as interpretações de 
política que os jovens universitários têm, este projeto pretende 
analisar como ocorrem as influências das opiniões políticas 
dos jovens, no seu aprendizado em sala de aula e em suas 
interações sociais com outros jovens no ambiente universitário.

O jovem no contexto da Universidade é, além de aluno, 
um ser social que neste espaço atua para obter sua formação 
acadêmica. E durante a busca desta formação, este jovem, 
constrói e adquire concepções, influenciado pelo conteúdo que 
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apreende em sala de aula e pelas ideias que compartilha em seus 
grupos de convívio. Portanto este jovem participa do contexto 
da Universidade, que é um espaço público construindo-o e por 
ele sendo influenciado.

Sendo assim, este projeto pretende realizar um estudo 
sobre: A influência dos conceitos de política em suas interações 
sociais durante o ano de 2015.

1.2 PROBLEMA
O que o jovem universitário entende por política? Sua concepção 
de política influencia no seu aprendizado na Universidade? E 
nas suas interações no mesmo ambiente? E como influencia? E 
possível melhorar sua compreensão dos conteúdos acadêmicos 
a partir desta concepção? E como este jovem pensaria em tal 
melhoria para seu curso?

O jovem estudante no contexto da Universidade é 
influenciado em suas intepretações pessoais do mundo ao 
mesmo tempo em que é formador de opinião em seus grupos 
de afinidade e convivência, ao debater suas concepções com 
outros jovens, expondo-as e ouvindo as dos seus amigos e 
colegas.

Em sala de aula estes jovens recebem os conteúdos 
formais acerca de seus cursos, mas, para sua interpretação 
dependem de sua vivencia e de sua formação pessoal. Portanto 
seu aprendizado e influenciado pelas suas concepções pessoais 
e seus pensamentos prévios acerca dos conteúdos.

Tendo em vista o exposto acima este projeto pretende 
solucionar a seguinte questão: como a compreensão de politica, 
que o jovem universitário tem, influencia no seu aprendizado e 
em suas interações no contexto da Universidade?

1.3 JUSTIFICATIVA

Compreender as concepções do jovem universitário e 
papel do professor, para melhorar a relação em sala de aula e 
o repasse do conteúdo planejado. Para que essa compreensão 
possa ocorrer de forma satisfatória, há a necessidade de serem 
feitas pesquisas.
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Ao longo de sua formação pessoal e acadêmica o aluno 
está sofrendo constante influência do ambiente em que se insere. 
Na Universidade além de receber e compartilhar conhecimento, 
de e com, professores e colegas, este se mostra influenciado 
pelo conteúdo que recebe ao construir opiniões sobre o que o 
cerca a partir do pensamento de autores que estuda.

Ter opinião política é conceber um significado à palavra 
política, é pensar subjetivamente a respeito do espaço público 
e da sua gestão. Esta opinião dentro de uma Universidade 
publica pode se tornar origem de discussões e concepções que 
influenciam no aprendizado e nas interações sociais dos jovens, 
já que esta é um ambiente formado por pessoas de diversas 
culturas, com diversas opiniões e formas de compreender o 
mundo.

O tema que este projeto pretende pesquisar, estudar e 
compreender vem gerando não só discussões entre grupos de 
estudantes universitários, mas também posicionamentos que 
são tomados para a vida pessoal e profissional deste jovem 
de maneira permanente. Emitir publicamente opinião sobre 
espaço pública e sobre sua governança é de maneira inevitável 
simpatizar ou discordar da gestão vigente.

Este projeto tem a intenção de compreender a relação 
política entre o jovem e a Universidade, de forma a melhorar 
esta interação dentro e fora de sala de aula, visando facilitar 
o repasse do conteúdo formal e aproximando o estudante da 
dimensão política da Universidade para que este seja não só 
mais um aluno que a frequenta, mais sim um ser social atuante 
e interessado em transformar o espaço em que aprende, ensina 
e se forma pessoal e academicamente.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Geral
Compreender as influencias das concepções de política dos 
jovens estudantes no contexto da universidade.



460

Anais do XXI Encontro Paraense d@s Estudantes de Pedagogia

1.4.2 Específico
Entender se há, qual é e como se processa a influência de tal 
compreensão do aprendizado e nas interações sociais destes 
jovens no contexto da Universidade. Identificar as concepções 
pessoais que influenciam no aprendizado deste estudante e 
como esta influencia o atinge, dificultando ou estimulando o 
conteúdo formal em sala de aula. Analisar se nas suas interações 
sociais com outros jovens na Universidade, há influência dentro 
e fora de sala de aula, ao discutir em suas opiniões formando e 
sendo formadores de opiniões em seus grupos de afinidades.

Compreender se este jovem tem opinião política, se 
pensa e como pensa, no espaço público que é o ambiente da 
Universidade.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Pensar a palavra política é, entendendo seu significado, ter 
opinião acerca da mesma, podendo discuti-la expondo seu 
ponto de vista e pondo-o em frente ao de outras pessoas. O 
significado para esta palavra perpassa por gerações e diferentes 
sociedades através da história por isso Ball (2004) afirma que 
os valores que herdamos dos pensadores vivos e mortos são 
sempre influenciados pelo tempo e pelas circunstancias em que 
vivemos.

Portanto especificar um único conceito para política é uma 
tarefa no mínimo historicamente errônea, já que é uma palavra 
que recebe de outros autores de diferentes épocas, significados 
com conteúdo diferente em cada tempo e sociedade de acordo 
com suas concepções e com o que o seu convívio lhes ensina. 
Para Andrade (2002, p.33) “o termo “politica” numa definição de 
máxima abrangência, designa a reflexão e uma ação de uma 
comunidade sobre si própria enquanto unidade in fieri enquanto 
unidade sempre ameaçada e que deve ser permanente reposta.”

Influenciados por suas relações sociais, pelo ambiente em 
que vivem e pelo conhecimento que adquirem em cada dia de 
aprendizado no contexto da Universidade, os jovens estudantes 
constroem suas concepções politicas a partir de conceitos e 
ideias já existentes nos espaços, grupos e núcleos nos quais 



461

Eixo XI Gestão e políticas educacionais

vive, se insere e participa. Os jovens em sua maioria têm uma 
tendência natural a inquietação e inconformidade com o meio 
em que vivem ou como afirmam Knobel e Aberastury (1981, 
p.53), este jovem “com sua força, com sua atividade, com a 
força reestruturadora de sua personalidade, tenta modificar a 
sociedade que, ´por outra parte está vivendo constantemente 
modificações intensas. ”

O jovem, no contexto da Universidade está inserido em um 
ambiente de intenso movimento político ao deparar-se com as 
representatividades estudantis, com conflitos acerca da gestão 
do espaço e dos recursos da universidade e mesmo de forma 
simplória ao frequenta-lo, já que este é um espaço público.

Ser representado como estudante e representar um grupo 
de estudantes, perante a universidade e de maneira mais 
abrangente perante o estado, é um ato político assim como 
votar em suas representatividades utilizando-se do voto como 
ferramenta de cidadania. Dentro do processo democrático 
como diz Vita (2000, p. 6) “eleitores não votam em políticas e 
sim em políticos e partidos. Mas pode-se supor que as eleições 
funcionem como um mecanismo de agregação de preferencias 
com respeito também a política”. Assim política é também uma 
ação ou um conjunto de ações tomadas por um representante 
ou gestor público para o povo ou para o espaço público.

É difícil como já foi explicado, estabelecer com base em 
uma única teoria um conceito especifico, restrito e exato para 
política sendo assim este projeto não pretende conceituar, 
mas descobrir as concepções de política que tem os jovens 
universitários. Pensando na criticidade das teorias politicas 
acerca do espaço público Bianchi (2007, p. 39) afirma “uma 
teoria que se constrói como teoria critica tem a obrigação de ser 
critica a seu próprio respeito”.

3. METODOLOGIA

3.1 MEIOS DE ESTUDO
Este projeto pretende fazer uma investigação acerca das 
concepções de política dos jovens utilizando uma abordagem 
qualitativa de pesquisa
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3.2 LOCAL
Universidade do Estado do Pará, campus 1, centro de ciências 
sociais e educação em Belém do Pará.

3.3 FONTES
Serão jovens estudantes dos cursos de ofertados na universidade 
do estado do Pará, frequentadores dos espaços do campus já 
citado.

3.4 COLETAS DE DADOS
Será feita por meio de entrevistas com jovens informantes, 
coletando depoimentos, que serão posteriormente analisados 
de forma a compreender o que os informantes têm a dizer sobre 
o tema e como entendem.

3.4.1 Cronograma

Atividades do projeto de pesquisa Período do projeto

Elaboração do projeto de pesquisa Janeiro de 2015

Início da coleta de dados Janeiro de 2015

Coleta de dados Fevereiro, março, abril, 
maio e junho

Coleta e inicio da análise de dados Julho de 2015

Encerramento da coleta de dados Agosto de 2015

Análise final e entrega do projeto Novembro de 2015

3.5 ASPECTOS ÉTICOS
Neste projeto ficam expressos os direitos dos entrevistados, 
assim como os deveres do autor pesquisador para com os 
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mesmos. Os seus dados não serão divulgados, apenas os 
depoimentos e respostas. Esta pesquisa é de cunho cientifico 
e, portanto, não lhe impõe obrigação em participar em participar 
em nenhuma de suas etapas lhe garantindo o direito de 
desistir a qualquer momento e retirar da pesquisa consigo 
seus depoimentos e respostas, apenas assinando o termo de 
consentimento livre esclarecido os participantes serão tidos 
como informantes.
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ANEXO I

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO.
CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO.

TÍTULO DA PESQUISA

Você está sendo convidado(a) a partir do projeto de pesquisa 
acima citado. O documento abaixo contém todas as informações 
necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. A colaboração, 
neste estudo, de relatos como informante e entrevistado(a), caso 
desista não haverá nenhuma espécie de prejuízo a você.

Muito obrigado!

A proposta e, estudo consiste em analisar: a influência dos 
conceitos de política no aprendizado do jovem acadêmico e 
em suas interações sociais durante sua formação no contexto 
da universidade, durante os anos de 2015. Para realizar esta 
pesquisa serão realizadas entrevistas e coletas de depoimentos 
na universidade do estado do Pará, campus I CCSE.
Objetivamos com esta pesquisa compreender as influencias das 
concepções de políticas dos jovens estudantes no contexto da 
universidade.
Entender se há, qual é e como se processa a influência de tal 
compreensão no aprendizado e nas interações sociais destes 
jovens no contexto da universidade. Identificando se estas 
concepções pessoais influenciam no aprendizado deste estudante 
universitário e como esta influencia o atinge, dificultando ou 
estimulando o repasse do conteúdo formal em sala de aula. E 
como esta possível influencia se da nas suas interações com outros 
jovens na universidade, dentro e fora da sala de aula, ao discutirem 
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suas opiniões, formando e sendo formadores de opiniões, em seus 
grupos de afinidade.
Para assim aproximar o jovem da dimensão politica da universidade, 
compreendendo se este jovem tem opinião politica, se pensa e 
como pensa no espaço publico que é o ambiente da universidade.
Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) 
e/ou participar na pesquisa de campo referente ao projeto/pesquisa 
intitulado(a) ________________________________________ 
desenvolvida(o) por ______________________________. Fui 
informado(a), ainda, de que a pesquisa é [coordenada/orientada] 
por ________________________________________, a quem 
poderei contatar / consultar a qualquer momento que julgar 
necessário através do telefone nº _________________________ 
ou e-mail ____________________________________________.
Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem 
receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a 
finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui 
informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, 
que, em linhas gerais é __________________________________
___________________________________________.
Fui também esclarecido(a) de que os usos das informações por 
mim oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas 
à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa (CONEP). Minha colaboração se fará de 
forma anônima. O acesso e a análise dos dados coletados se 
farão apenas pelo(a) pesquisador(a) e/ou seu(s) orientador(es) / 
coordenador(es). Fui ainda informado(a) de que posso me retirar 
desse(a) estudo / pesquisa / programa a qualquer momento, sem 
prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções 
ou constrangimentos.
Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

Belém, ____ de _________________ de ______.

 ______________________ ________________________
Assinatura do(a) participante         Assinatura do(a) pesquisador(a)
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O PARFOR e suas contribuições 
na formação de professores para a 

Educação Básica

Raul da Silveira Santos1

Resumo: O Programa Nacional de Formação de Professores da Educação 
Básica (PARFOR) foi criado em janeiro de 2009. Através do Decreto 
6.755, foi instituída a Política Nacional de Formação dos Professores 
do Magistério da Educação Básica, tendo a finalidade de organizar a 
formação desses profissionais. Com isso o MEC através do PARFOR, 
atendeu o que a LDB – Nº 9.394/96 exige que todos os professores da 
educação básica sejam formados. O objetivo do trabalho é analisar o 
PARFOR dentro do contexto de políticas educacionais observando suas 
contribuições. Nesse sentido, pautaram-se estudos referentes à pesquisa 
bibliográfica em textos, revistas eletrônicas, livros e sites do governo. 
Feito isso, as informações foram compiladas. O trabalho apresenta 
alguns dados estatísticos sobre os benefícios do programa, corrigindo 
assim, mesmo que parcialmente, um déficit histórico e social de exclusão 
de cidadãos marginalizados por um sistema extremamente capitalista.
Palavras-chave: PARFOR. Formação de Professores. Política 
educacional.

INTRODUÇÃO
O trabalho tem os seguintes objetivos: fazer uma análise sobre 
o programa intitulado PARFOR, com isso mostrar os benefícios 
alcançados desde o início de sua implementação com o foco 
voltado para o estado do Pará. Fomentar a discussão sobre 
o mesmo para que haja um aprimoramento do programa. 
Apresentar dados oficiais estatísticos que comprovem os 
benefícios alcançados através do PARFOR no estado do Pará. 

Levando em consideração a importância de políticas 
públicas voltadas para todos os segmentos de uma sociedade, o 
presente trabalho suscita a seguinte questão problema. Analisar 
os benefícios trazidos por esta política intitulada PARFOR. Haja 

1 Graduando do curso de Pedagogia, UFPA/Capanema. E-mail: 
raulsantos.21@hotmail.com
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vista que tem um caráter emergencial em vista da demanda 
de professores que atuam nas escolas do nosso estado sem 
a devida qualificação que é exigida por lei. Vale ressaltar que a 
pesquisa foi feita com um olhar voltado para o estado do Pará. 
Tendo como objeto de pesquisa professores/alunos.

a) a Rede Nacional de Formação Continuada de Profes-
sores da Educação Básica; b) o Programa de Formação 
de Professores em Exercício/Proformação; c) o Proinfan-
til; d) a Pró-Licenciatura; e) o Pro-Ifem; f) o Programa Uni-
versidade para Todos/PROUNI; g) o Pró-Letramento; h) o 
Programa Universidade Século XXI; i) o ProDocência; j) 
a TV Escola; l) o Programa de Apoio à Educação Espe-
cial (PROESP); m) a Educação no campo; n) a Educação 
indígena, entre outros, objetivando combater o fracasso 
escolar (BRASIL, 2005, p. 38).

Essas são algumas políticas desenvolvidas pelo MEC 
dentro do cenário educacional brasileiro visando mudanças 
significativas. O PARFOR está inserido dentro de uma 
classificação tida como política distributiva. Tendo como principal 
objetivo de corrigir uma desigualdade que existe no sistema 
de ensino. Através do PARFOR, os educadores brasileiros 
podem ter acesso a cursos de formação que abrangem primeira 
licenciatura, segunda licenciatura e cursos de formação 
pedagógica (BRASIL, 2009, p. 7).

A necessidade da formação docente já fora preconizada 
por Comenius, no século XVII, e o primeiro estabeleci-
mento de ensino destinado à formação de professores 
teria sido instituído por São João Batista de La Salle em 
1684, em Reims, com o nome de Seminário dos Mestres 
(Duarte, 1986, p. 65-66). Mas a questão da formação de 
professores exigiu uma resposta institucional apenas no 
século XIX, quando, após a Revolução Francesa, foi co-
locado o problema da instrução popular. “É daí que deriva 
o processo de criação de Escolas Normais como institui-
ções encarregadas de preparar professores” (SAVIANI, 
2009, p. 143).

Com isso podemos chegar a seguinte conclusão, que 
a formação de docentes sempre foi tida como necessária, e 
como durante muito tempo a educação esteve restrita a elite, 
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apenas pós Revolução Francesa começa a ocorrer o ensino a 
população, logo, faz-se necessário mais professores.

MATERIAL E METODOLOGIA
Para a construção do trabalho foram usados os seguintes 
materiais: computadores, livros, internet, dicionário, pen drive 
etc. O universo que aqui iremos abordar está relacionado ao 
PARFOR. O mesmo foi criado em janeiro de 2009. Com isso o 
MEC através do PARFOR, atendeu o que a LDB – Nº 9.394/96 
exige que todos os professores da educação básica sejam 
formados.  

O trabalho foi desenvolvido através de pesquisas feitas 
em sites, revistas eletrônicas, livros e textos, ou seja, numa 
abordagem qualitativa e quantitativa da pesquisa. Nesse sentido, 
foram catalogadas diversas publicações sobre o PARFOR, 
inclusive trabalho de conclusão de curso, dissertações de 
mestrado e teses de doutorado. 

Ainda, foram feitas consultas nos sites oficiais do Governo 
Federal e Estadual no que concerne ao PARFOR. Em seguida, 
foram realizadas leituras e compiladas para referenciar políticas 
públicas de educação. Posteriormente, os dados foram 
apresentados no decorrer do presente trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Entendemos que o tema desta pesquisa tem uma ampla 
relevância no âmbito das políticas públicas de governo. 
Percebemos grandes e constantes desafios no campo da 
educação, mas nosso trabalho é voltado para a formação e/
ou qualificação dos professores feita pelo programa intitulado 
PARFOR, para professores em exercício no ensino fundamental 
e no ensino médio, e a resposta das instituições públicas de 
ensino superior à demanda do Ministério da Educação (MEC).

Segundo Gatti (2008), tudo que possa oferecer 
oportunidade de conhecimento, reflexão, debates e trocas que 
favoreçam o aprimoramento profissional, em qualquer de seus 
ângulos, em qualquer nível é considerado formação continuada. 
Logo, podemos afirmar que essa perspectiva engloba trocas 
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diárias dentro do cotidiano escolar, como por exemplo, 
congressos, seminários, reuniões escolares, participação na 
gestão escolar e etc.

O programa de governo PARFOR é coordenado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
– CAPES, em uma parceria com as secretarias de Educação dos 
estados, Distrito Federal e municípios e as Instituições Públicas 
de Ensino Superior (IPES), como evidencia o parágrafo 1° do 
artigo 1°:

§ 1º - As ações do Plano Nacional de Formação dos Pro-
fessores da Educação Básica serão definidas em Acor-
dos de Cooperação Técnica específica celebrada pelo 
MEC, por intermédio da CAPES, e as Secretarias de 
Educação dos Estados, objetivando a mútua cooperação 
técnico-operacional entre as partes, para organizar e pro-
mover a formação de professores das redes públicas de 
educação básica.

No ano de 2004, tivemos o 1° Seminário Nacional de 
Programas Especiais de Formação de Professores em exercício, 
o evento foi realizado em campinas – SP, na UNICAMP. No 
seminário foram debatidos alguns programas de licenciatura 
dos professores da rede pública, desenvolvidos por estados e 
municípios em parceria com universidades federais e estaduais, 
através de convênios. Segundo Barreto (2011, p. 46):

“[...] uma questão que perpassou as discussões do semi-
nário foi a falta de uma política nacional de formação do-
cente capaz de mobilizar as universidades públicas para 
o engajamento maciço na formação inicial, de modo a su-
perar a fragmentação das iniciativas dedicadas ao prepa-
ro profissional de professores em caráter emergencial.”

A autora deixa claro no texto ao enfatizar que muitas 
das experiências que se desenvolviam à época eram frágeis 
iniciativas, considerados os objetivos e as metas a que se 
propunham, permitindo que pudesse ser apontada a contradição 
entre o discurso adotado e sua implementação (BARRETO, 
2011, p.47).

O PARFOR iniciou sua trajetória na Capes, em 2009, 
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com a oferta de cursos em formação inicial e continuada nas 
modalidades presencial e a distância, por meio da Plataforma 
Freire. Podem participar do PARFOR os Estados que firmarem 
Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Capes e as IES 
credenciadas no MEC que formalizem adesão ao ACT do estado 
em que estiverem sediados. No Pará cinco Universidades 
aderiram ao PARFOR: Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Pará (IFPA), Universidade Federal do Oeste 
do Pará (UFOPA), Universidade Federal do Pará (UFPA), 
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Universidade 
do Estado do Pará (UEPA). Todas de cunho público. 

Dados do Educacenso 2007 revelaram que apenas 10% 
das funções docentes exercidas na Educação Básica no Pará 
são desempenhadas por professores com formação inicial 
adequada. Os demais carecem de formação inicial por não 
serem graduados ou por serem graduados em área diferente de 
sua atuação. Em resposta a esse quadro, que tem similaridades 
com a situação nacional, o Ministério da Educação - MEC, em 
conjunto com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - CAPES, apoiado pelo Decreto 6.755/2009, 
programou o Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica- PARFOR. 

O programa tem o objetivo de capacitar 40 mil professores 
no estado do Pará. Prevendo a formação continuada de 
professores a educação básica. Já foram realizados sete 
processos seletivos desde o início do programa, com 
aproximadamente 22 mil professores/alunos para cursar as 27 
licenciaturas ofertadas pelas IPES parceiras do processo que já 
foram citadas acima. Quanto aos dados da demanda por curso, 
observar a tabela 1 abaixo com as sete licenciaturas onde a 
procura é maior.

Tabela 1: Curso de formação docente e percentual 
preenchido na oferta de vagas de ensino superior no 

PARFOR nos institutos e universidades públicas no Pará

Cursos Percentual preenchido
Pedagogia 15,46%
Artes 9,97%
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Educação Especial 8,25%
Ciências Naturais/
Biológicas 8,19%

Letras – Língua 
Portuguesa 6,77%

Pedagogia do Campo 5,87%
Matemática 5,62%

Fonte: www.capes.gov.br

Segundo o portal da UFPA, o número de alunos formados 
pelo PARFOR na instituição apenas, chega a 3.240 em março 
de 2016. Esses números impressionam não apenas pelo 
quantitativo, mas também pelo qualitativo. “Já formamos 3.240 
docentes da Educação Básica, somos vitoriosos, graças à 
seriedade, à competência e ao trabalho coletivo”, afirmou a 
professora Josenilda Maués, coordenadora adjunta do PARFOR 
UFPA. 

CONCLUSÃO
Ao tratarmos sobre políticas públicas, destacamos o PARFOR, 
onde o mesmo foi criado no ano de 2009. Buscamos fazer uma 
análise e com isso trazer dados estatísticos, como por exemplo, 
a tabela que apresentamos referente à demanda dos cursos, e 
assim comprovar alguns benefícios, logo, fomentar a discussão 
para que haja um aperfeiçoamento do programa aqui discutido. 
Para que tenhamos políticas públicas de qualidade.

Ressaltamos a importância acadêmica do trabalho, tendo 
em vista a vasta literatura já produzida, dando a entender que 
há um grande interesse pela temática. E este trabalho, assim 
como os outros, busca contribuir com o universo acadêmico.

A questão foi discutida dentro de um contexto ao qual 
o programa está situado, contexto este de uma política de 
cunho compensatório, trazendo benefícios para a conjetura 
da educação em nosso país. Não podemos de ressaltar que o 
programa necessita de ajustes para que os benefícios sejam 
alcançados de forma mais satisfatória.
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A evasão no Curso de Pedagogia da 
UFPA – Campus Altamira

Beatriz Meireles de Souza
Regina Celi Alvarenga de Moura Castro

Resumo: Nesse artigo é apresentado o resultado da pesquisa vinculada 
ao Projeto de Pesquisa em Políticas de Assistência Estudantil e Evasão 
no Ensino Superior (PAEES) desenvolvido na Universidade Federal do 
Pará, Campus Altamira. A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 
2016 e se insere no âmbito da discussão sobre a evasão nas instituições 
de ensino superior público federal. Os sujeitos participantes foram nove 
estudantes do curso de Pedagogia Matutina 2014 da Faculdade de 
Educação que não se encontravam matriculados no primeiro semestre 
de 2016. Quais os fatores levaram os estudantes a se desvincularem de 
sua turma de origem? A partir desse problema foi delimitado o objetivo 
geral: compreender as causas que levaram esses estudantes a não 
acompanharem a turma na qual se matricularam. Como instrumento 
e técnica de coleta de dados foi utilizado o questionário aplicado aos 
estudantes e a análise de documentos da secretaria da faculdade. Foi 
identificado que três estudantes se transferiram para o curso noturno 
para conciliar trabalho e estudo, uma declinou de turma por reprovações, 
uma foi transferida ex officio, mas continua cursando Pedagogia e 
quatro evadiram. Dentre as causas da evasão indicaram dificuldades 
financeiras para se manter no curso, pouca abrangência dos Programas 
de Assistência Estudantil e dificuldades de aprendizagem. Esses fatores 
isolados ou combinados podem nortear a tomada de decisão desses 
estudantes em evadir, por isso a universidade como instituição de ensino 
deve se posicionar frente a esse fenômeno para tentar minimizar essas 
possíveis perdas.
Palavras-chave: Ensino Superior. Evasão. Assistência Estudantil.

INTRODUÇÃO
Nesse artigo é apresentado o resultado da pesquisa sobre a 
evasão no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação 
(FAE), Universidade Federal do Pará (UFPA), Campus Altamira. 
Essa pesquisa é vinculada ao projeto Pesquisa em Políticas de 
Assistência Estudantil e Evasão no Ensino Superior (PAEES) 
desenvolvido na UFPA, também no campus de Altamira e tem 
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como eixo norteador de investigação a evasão nas instituições 
públicas federais de ensino superior brasileiro e ações que 
busquem atenuar esse fenômeno.

A evasão no âmbito das universidades públicas 
brasileiras tem sido investigada nas últimas décadas por vários 
pesquisadores, dentre eles Bardagi e Hutz (2005, 2012); Lobo 
(2006); Silva Filho et al. (2007). Identificar quais têm sido os 
fatores que levam os estudantes a evadir se constitui no principal 
objetivo dessas investigações.

Contudo, não há ainda no contexto do ensino superior 
um consenso sobre a definição de evasão. Para o Ministério 
Público a evasão “é a saída definitiva do curso de origem sem 
conclusão, ou a diferença entre ingressantes e concluintes, 
após uma geração completa” (LIMA; MACHADO, 2014, p. 122). 
Gomes (1998, p. 81) esclarece que “é preciso definir claramente 
o conceito de evasão escolar no ensino superior, que em muito 
difere de outros níveis de ensino”. Porém, Cunha; Tunes; Silva, 
alertaram em 2001, que “Falta um consenso mínimo sobre como 
entender ou medir a evasão no ensino superior por meio de 
uma metodologia que permita delimitar com precisão os seus 
índices” (CUNHA; TUNES; SILVA, 2001, p. 262).

Nas pesquisas realizadas pelo PAEES, são investigados 
dois tipos de evasão: a evasão parcial e a evasão total. A evasão 
total (EvT), é calculada ao final do período regular previsto para 
integralização de cada turma e é indicada pela diferença entre 
o número de estudantes matriculados no primeiro período do 
curso e o número de estudantes que formam no período regular, 
levando em conta a movimentação acadêmica do estudante1. 
A evasão parcial (EvP) é calculada ao final de cada período 
letivo e indicada pela diferença entre o número de estudantes 
matriculados no início de cada semestre letivo e o número de 
estudantes matriculados no semestre subseqüente. A evasão 
parcial assume uma particularidade, quando o curso é ofertado 
em mais de um turno. Nesse caso pode ser calculada a EvP 
tanto do curso, quanto da turma.

1 É denominado no PAEES, movimentação acadêmica a situação do 
estudante ao longo do curso em relação à aprovação/reprovação nas 
disciplinas, trancamento e reingresso após trancamento.
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A atenção à evasão parcial é fundamental e vai ao encontro 
do que afirma Gomes (1998, p. 82) que “Se considerarmos 
como aluno evadido somente aquele que ao final do período 
máximo não tenha concluído o curso, sem dúvida perdemos 
a oportunidade de reverter o fenômeno”. Dessa forma temos 
como hipótese que a identificação de evasões parciais, podem 
permitir ao campus ações mais eficazes no sentido de atenuar e/
ou agir preventivamente para que esse fenômeno não continue 
ocorrendo.

Ainda assim, a queda no número de estudantes que 
formam (EvT) ou que se matriculam em cada semestre (EvP), 
em relação ao número inicial de matrículas na turma de origem, 
não pode ser indicada como índice de evasão, sem que 
sejam levados em conta fatores relacionados à movimentação 
acadêmica do estudante, como declínio de turma em função de 
reprovação, ou trancamento, por exemplo.

Nesse artigo apresentamos um estudo sobre a evasão 
parcial da turma matutina do curso de Licenciatura em Pedagogia 
que teve suas atividades iniciadas no primeiro semestre de 
2014, na Faculdade de Educação, Campus Altamira, UFPA.

A justificava para delimitação dessa turma como objeto de 
investigação se deu pelo fato de ter apresentado um índice de 
matrícula relativamente baixo, 50% do total de vagas disponíveis, 
ou seja, das 40 vagas ofertadas, somente 20 foram preenchidas, 
e pelo fato de que até no primeiro semestre de 2016, período de 
realização dessa pesquisa, terem dela se desvinculado nove es-
tudantes, ocasionando uma queda de 45% no número inicial de 
estudantes da turma. A constatação desse fenômeno nos levou 
ao seguinte questionamento que norteou a investigação: Quais 
fatores levam os estudantes a abandonarem o curso superior?

Dessa forma tivemos como principal objetivo compreender 
as causas que levaram os estudantes da turma de Pedagogia 
2014 matutina, da Universidade Federal do Pará, Campus 
Altamira, a abandonarem a sua turma de origem.

METODOLOGIA
O primeiro momento da pesquisa se constituiu em identificar 
junto à secretaria da Faculdade de Educação (UFPA/Altamira) 
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dados relacionados à movimentação acadêmica dos estudantes 
da turma, objeto de investigação. A partir desse levantamento 
de dados foi identificado que nove estudantes haviam se 
desvinculado até o primeiro semestre de 2016.

Após a identificação desses estudantes, que tiveram 
suas identidades preservadas, (são indicados como E1 a E9), 
buscamos compreender qual era atualmente sua situação em 
relação à turma de origem.

Para tanto utilizamos mais uma vez o banco de dados da 
FAE e obtivemos o seguinte resultado:

▪ Quatro estudantes solicitaram transferência para 
o turno noturno, no mesmo campus e para o 
mesmo curso: E1, E2, E3, E4.

▪ Quatro estudantes evadiram: E42, E5, E6, E7.
▪ Um estudante declinou de turma: E8.
▪ Um estudante transferiu para outra universidade: 

E9.

O próximo passo foi elucidar a partir de informações 
fornecidas por esses estudantes qual o motivo os levou a 
desvincularem-se da turma e/ou evadirem do curso/universidade.

Para coletar esses dados foi realizada uma entrevista 
com questões abertas por meio do aplicativo whatsapp. 
Esse recurso on line foi utilizado pelo fato de alguns desses 
estudantes não residirem mais no município de Altamira. As 
respostas obtidas por mensagens de texto e áudio foram 
transcritas e analisadas à luz dos autores que discutem essa 
temática.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os quatro estudantes que solicitaram transferência para o curso 
noturno (E1, E2, E3 e E4), justificaram essa decisão em função 
da necessidade de conciliar trabalho e estudo. A oportunidade 

2 O estudante E4 encontra-se em duas categorias, porque após um 
período em que solicitou transferência para o curso noturno, evadiu da 
universidade.
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de trabalho surgiu quando já estavam estudando e teriam que 
decidir entre permanecer na universidade ou trabalhar.

Lima e Machado (2014, p. 123) relatam que as 
“Dificuldades para conciliar estudo e trabalho fazem parte do 
leque dos obstáculos que podem surgir durante o percurso 
acadêmico”. Neste contexto, “a evasão escolar passa a ser 
um desafio constante de superação no caminho do alunado 
trabalhador, visto que, o processo de escolarização impõe 
muitas dificuldades” (FIALHO; PRESTES, 2014, p. 57).

O indicativo de que a dificuldade de conciliar trabalho e 
estudo é um dos fatores que tem contribuído para acentuar a 
evasão, também foi indicada nos estudos de Andriola (2009), 
Campello; Lins (2008), e Sampaio et al. (2011).

Contudo, para esses quatro estudantes, foi possível a troca 
de turno, o que contribuiu para a possibilidade de continuarem 
estudando, apesar de terem evadido da turma de origem. No 
entanto, o estudante E4, mesmo tendo se transferido para o 
curso no período noturno, evadiu da universidade, alegando 
além dos problemas financeiros, problemas de ordem pessoal 
e familiar.

[Me levaram à evasão] os problemas pessoais, família, 
trabalho. Mesmo que seja um curso gratuito por ser em 
instituição pública o aluno precisa ter um mínimo de ren-
da para poder se manter no curso, para adquirir aposti-
las, fazer seminários e outras coisas. Mesmo o aluno par-
ticipando de projeto e bolsas, isso não consegue manter 
totalmente o aluno no curso (E4, 2016).

Silva Filho et al., (2007, p. 03) fazem uma crítica ao fato 
de haver uma tendência, por parte das instituições de ensino 
superior, em reduzir a causa da evasão à base financeira familiar: 
“De um modo geral, as instituições, públicas e privadas, dão 
como principal razão da evasão a falta de recursos financeiros 
para o estudante prosseguir em seus estudos”. Em função 
disso, Lima e Machado (2014, p 124), ressaltam que “não se 
pode avaliar o fenômeno da evasão apenas pela perspectiva 
financeira do estudante, pois isso desconsidera os outros 
inúmeros fatores que contribuem de forma sistemática para a 
emergência deste problema”.
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A fala do estudante E4 corrobora com a observação de 
Lima e Machado (2014), ao indicar que além dos problemas 
financeiros e familiares, a falta de assistência ao estudante, 
contribuiu para que evadisse:

Ficou muito a desejar por parte da universidade. Se cria 
um projeto para cuidar do aluno “para não ocorrer a eva-
são”, mas na prática isso não ocorreu. Então não houve 
esse apoio da instituição (E4, 2016).

O estudante E4 se refere ao projeto de extensão Projeto 
de Assistência Estudantil e Apoio Pedagógico e Psicológico 
(PASES), que estabelece interface com o projeto de pesquisa

PAEES3, tendo como eixo norteador a pesquisa (o último) e 
execução de ações (o primeiro), ambos com o objetivo de atenuar 
o fenômeno da evasão no campus de Altamira. A coordenadora 
dos dois projetos reconhece que as ações desenvolvidas pelo 
PASES, são insuficientes para erradicar esse problema tão 
complexo, mas ressalta que já houve resultados, ainda que 
discretos, no combate à evasão no campus.

Assim como o estudante E4, também o estudante E7, 
vindo de outro município, indicou que dentre os fatores que o 
levaram a evadir, os problemas familiares foram decisivos para 
abandonar a universidade.

Eu não vivia bem na casa onde morava com meus paren-
tes. Quando fui passar as férias na minha cidade, uma de 
minhas primas [na casa de quem morava em Altamira] 
me enviou uma mensagem falando que não sabia onde 
eu ia ficar. Como ainda não tinha conseguido o alojamen-
to na casa do estudante e por conta da minha mãe es-
tar com sérios problemas de saúde optei por desistir do 
curso. Me arrependo até hoje, pois queria ter terminado 
minha graduação (E7, 2016).

É possível compreender que em muitos casos, a decisão 
pela evasão é involuntária, ocasionada por fatores combinados, 
que deixam o estudante vulnerável diante dos problemas 
vivenciados, não restando outra saída senão abandonar o 
ensino superior.
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Nesse sentido, Lobo (2006) adverte sobre a necessidade 
de haver estudos e políticas que “ajudem a combater esses 
problemas [...] para diminuir a evasão do sistema e das IES” 
(LOBO, 2006, p.15).

Para Lima e Machado (2014, p. 124) “Deixar de lado 
fatores como a integração entre estudante e a comunidade 
escolar, [...] conflitos familiares, etc. pode mascarar o que de fato 
tem contribuído para a evasão discente na educação superior”. 
Dessa forma é necessário que a universidade por meio dos 
gestores, docentes, discentes e funcionários, sejam sensíveis a 
esse problema, para juntos buscarem alternativas que possam 
atenuá-lo.

Do total dos quatro estudantes que evadiram, dois, os 
estudantes E5 e E7, não retornaram o contato, impossibilitando-
nos de identificar os motivos que os levaram a evadir.

Quanto ao estudante E8, apesar de não termos tido 
contato, sua situação acadêmica foi fornecida pela secretaria da 
FAE. Dessa forma, não foi possível saber qual (ou quais fatores) 
contribuiu (contribuíram) para o desempenho que culminou na 
reprovação em mais de três disciplinas no segundo semestre do 
curso, em 2014, levando-o a declinar de turma.

Conforme o Art. 20, parágrafo único, do Regulamento de 
Ensino de Graduação da UFPA o declínio de turma acontece 
quando há “interrupção do percurso acadêmico do discente 
em dependência em mais de três atividades curriculares em 
períodos letivos consecutivos ou não, assim como do discente 
reprovado mais de duas vezes na mesma atividade curricular” 
(UFPA, 2008, p. 26).

O estudante E8 continua com vínculo na universidade, 
porém não havia efetuado matrícula no semestre em que a 
pesquisa foi realizada e não informou se continuará os estudos.

Sobre a situação de estudantes que iniciam o curso, 
trancam a matrícula e depois não se desvinculam oficialmente 
da universidade, Sampaio et al. (2011, p.293) alertam: “No

Brasil, essa é uma realidade cruel: nas universidades 
públicas os alunos mantêm a matrícula sem frequentar, 
retardando a evasão, com custo maior para a instituição”. Sobre 
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esse mesmo aspecto, Silva Filho et al., (2007, p. 2 ) tecem 
comentários chamando a atenção para o quanto isso prejudica 
as instituições de ensino: “as perdas de estudantes que 
iniciaram, mas não terminaram seus cursos são desperdícios 
sociais, acadêmicos e econômicos”, pois a instituição de ensino 
superior recebe do setor público uma quantia específica por 
cada aluno que conclui o curso no período previsto. Quando 
ocorre a evasão do estudante do seu curso de origem, ou a 
integralização vai além do período regular, significa que são 
recursos públicos investidos que não ocasionarão o devido 
retorno, conclui os autores.

Contudo, tão importante quanto pensar os danos 
financeiros que a evasão ocasiona para a instituição, pois 
significa mal uso do dinheiro público, é necessário pensar os 
danos emocionais que a evasão pode trazer para o estudante 
e sua família. Dessa forma há que se olhar com cuidado para 
cada estudante que ingressa no ensino superior.

A transferência da estudante E9, para outra instituição 
se deu pelo fato de ser cônjuge de militar e por ser o quartel 
de Altamira uma ‘Guarnição Especial’, ou seja, uma localidade 
que o militar fica provisoriamente (E9, 2016) e posteriormente é 
transferido para outro município e/ou estado.

CONSIDERAÇOES FINAIS
Nesse artigo que teve como objetivo analisar a evasão parcial do 
curso matutino de Licenciatura em Pedagogia da Universidade 
Federal do Pará, Campus Altamira, que se encontrava na época 
da pesquisa no 5º período, apresentamos fatores que levaram 
nove estudantes a abandonarem sua turma de origem. Dentre 
os nove estudantes, quatro continuam estudando, três na 
mesma instituição de origem, porém em outro turno e no mesmo 
curso, uma mudou de instituição, porém permanece cursando 
Licenciatura em Pedagogia, quatro evadiram do ensino superior 
e um trancou o curso.

A necessidade de conciliar trabalho e estudo foi o fator 
com maior incidência, tendo sido indicado por quatro dos nove 
estudantes. O fato de no ano de 2014 ter havido oferta de duas 
turmas de Pedagogia contribuiu para que o número de evadidos 
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da universidade não fosse maior, pois três estudantes puderam 
continuar no curso, porém no turno noturno.

Além de dificuldades financeiras, indicadas pela 
necessidade de conciliar trabalho e estudo, problemas familiares, 
dificuldades em se adaptar ao novo contexto educacional e 
falta de auxílio financeiro, pedagógico e psicológico, também 
foram fatores indicados como determinantes para a decisão de 
evasão.

Nesse estudo foi constatado que é importante a 
identificação dos fatores que levam à evasão nas instituições de 
ensino superior, para que sejam efetivadas ações que tornem 
possível minimizar este fenômeno. Foi identificado ainda, por 
um estudante, que as ações desenvolvidas no campus de 
Altamira, tem sido insuficientes para impedir a evasão, dado 
que precisa ser considerado, para que as ações se tornem mais 
eficazes nesse campus.
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Resumo: Vivenciar a realidade do pedagogo em ambiente Não-Escolar é 
essencial para o desenvolvimento do graduando no curso de pedagogia. 
Tal vivência possibilita o estudante incorporar a sua formação os saberes 
teóricos e práticos que irão lhe permitir melhor atuação como futuro 
profissional, quer seja em ambientes escolares ou não escolares. Diante 
disso, o presente artigo apresenta reflexões acerca de uma experiência 
formativa vivenciada a partir da disciplina de estágio supervisionado em 
ambiente não escolar no Centro de Referência da Assistência Social- 
CRAS, Irmã ROSALIE, na cidade de Tucuruí- PA. O objetivo é refletir 
sobre a prática profissional do pedagogo, como sujeito que se ocupa 
dos métodos de educar e produzir conhecimento neste espaço Não-
Escolar, seguindo um plano de observação e descrição, analisando como 
teoria e prática se relaciona. O principal desafio encontrado é envolver- 
se no contexto social dos sujeitos atendidos na instituição. Todavia, é 
fundamental a presença de um pedagogo nesses espaços que visam 
formação humana por meio de ações educativas, pois o pedagogo é um 
profissional que está diretamente ligado à formação social humana.
Palavras-chave: Papel do Pedagogo. Educação não formal. Ambientes 
Não-Escolares.

INTRODUÇÃO
Este texto é fruto de um trabalho realizado com o propósito 
de cumprir a exigência curricular do curso de Pedagogia da 
Universidade Federal do Estado do Pará - UFPA. Teve início 
na Disciplina Pedagogia em Ambiente Não Escolar, onde 
foi realizada uma pesquisa de campo, pois no momento 
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precisávamos ter um contato com o ambiente da pesquisa, 
conhecer as opiniões do grupo, descobrir se era possível a 
aplicação do estágio.

Desse modo sabendo que o ambiente escolar detém uma 
educação formal e regular, mas que a sociedade civil organizada 
ou não também tem uma educação intencional sem uma 
regularidade, e o pedagogo sendo o profissional que se preocupa 
com o objeto da educação é essencial para desenvolver esse 
trabalho, buscamos conhecer a realidade desse profissional 
de pedagogia inserido em ambiente Não-Escolar, qual o seu 
papel, as limitações, as características, os desafios, as práticas 
educativas e os saberes que este profissional desenvolve no 
contexto Não-Escolar.

O estágio foi realizado no Centro de Referência da 
Assistência Social-CRAS, “Irmã ROSALIE”, na cidade de 
Tucuruí- PA, de quatorze a vinte e dois de setembro de 
2015. Desse modo o principal objetivo deste trabalho foi de 
demonstrar o trabalho do pedagogo em espaço Não-Escolar, 
contextualizando discussões sobre sua atuação, seus desafios, 
possibilidades e as práticas educativas desenvolvidas por este 
profissional, na perspectiva de Libâneo (1999), Pirozzi (2014) 
entre outros autores que discutem essa prática educativa que 
se dar fora da escola.

METODOLOGIA
O respectivo estágio teve duração aproximadamente 

sessenta horas, as atividades realizadas na instituição foram 
divididas entre observação, entrevistas e intervenção, isso 
permitiu um contato com o ambiente e a aproximação com os 
sujeitos envolvidos. Conhecer o ambiente possibilitou-nos a 
construção de uma proposta de intervenção que integrava o 
plano de estágio no CRAS. Todas as atividades realizadas na 
instituição foram acompanhadas e autorizadas pelo responsável 
do espaço, o qual será mantido sua identificação em sigilo, bem 
como de todos os demais participantes.

Diante disso optou-se pela abordagem qualitativa utilizando 
como técnica a observação e a descrição. Pois a observação tem 
contribuído para o desenvolvimento do conhecimento científico, 
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especialmente por coletar dados de natureza não verbal, Vianna 
(2003). Assim, foi possível fazer a caracterização da instituição; 
do ambiente Não-Escolar analisando a prática pedagógica 
encontrada, visando com isso demostrar a importância do 
pedagogo neste espaço.

Como técnica da pesquisa adotamos a observação 
participante que segundo Oliveira (2008, s/d) “Nesse tipo de 
técnica, os investigadores imergem no mundo dos sujeitos 
observados, tentando entender o comportamento real dos 
informantes”. Esta técnica permitiu que outras informações 
fossem coletadas, por meio de entrevista aberta informal, 
analise de documentos, que foram fundamentais para descobrir 
como tem atuado o pedagogo e como ele constrói sua realidade 
fora da escola.

Neste sentido a abordagem qualitativa foi fundamental 
para análise que foram feitas dos dados, pois, segundo 
Oliveira (2008), este tipo de estudo permite indagar a respeito 
de um determinado fato ou problema em curso, estudando 
as motivações dos acontecidos e ajuda a definir as hipóteses 
além de ter o ambiente natural como obtenção dos dados, com 
interpretação a partir do olhar dos próprios participantes, levando 
em conta a sua subjetividade com o interesse no processo e 
não no resultado.

CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
O Centro de Referencias da Assistência Social – CRAS, 
inaugurado em agosto de 2013, está localizado à Rua Bahia, 
s/n, bairro GETAT, na cidade de Tucuruí-PA. A entidade é um 
órgão instituído pelo Estado com o objetivo de fazer a gestão 
de certas áreas da uma sociedade, como Educação, Saúde, 
Cultura, etc. (Brasil, 2011) de responsabilidade administrativa 
da Prefeitura Municipal de Tucuruí-PA.

A instituição CRAS desenvolve projetos/planos de ação 
voltados para temas transversais, para atender grupos de 
convivência, entre eles estão: Projeto “Semeando”, com crianças 
de 2 a 6 anos; Projeto “Crescendo e Aprendendo”, com crianças 
de 7 a 11 anos; Projeto “Jovem e CIA”, com adolescentes de 12 a 
16 anos; Projeto ‘De Bem com a Vida”, com idoso a partir de 55; 
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Projeto “Papo de Mãe”, com atendimento às grávidas; Projeto 
“Mãos que Criam”, com atendimento as pessoas interessadas 
que são cadastradas no CRAS.

Segundo as Orientações Técnicas do CRAS (2009), 
este tem como objetivo prevenir a ocorrência de situações 
de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios de sua 
abrangência, por meio do desenvolvimento de potencialidades 
e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de 
cidadania. Prioriza o atendimento dos beneficiários de programas 
Federais e Estaduais, famílias com renda per capita menor 
que meio salário mínimo, crianças, adolescentes e idosos que 
estejam em situações de risco, buscando, com isso, superar as 
vulnerabilidades locais.

As atividades realizadas para os idosos e crianças são 
importantes. No caso dos idosos, possibilita uma reaproximação 
dos mesmos com a sociedade, pois a grande maioria acaba se 
sentindo excluído até mesmo pelos próprios familiares, muitos 
acreditam que não possuem mais nenhuma importância na vida 
social das pessoas que amam, e através dessas atividades eles 
tem possibilidade de se reaproximar de pessoas que vivenciam 
as mesmas condições de vida, podem trocar experiências, 
possibilitando uma integração. Com relação às crianças, essas 
atividades colaboram para uma melhor compreensão do papel 
da escola, contribui para o desenvolvimento de potencialidades 
e busca promover a interação entre as crianças.

Já entre as atividades que buscam uma qualificação para 
a geração de renda estão os cursos de manicure, artesanato 
entre outros. Os cursos oferecidos são voltados na maioria das 
vezes para o público feminino, o que não necessariamente 
representa uma fragmentação, uma vez que é crescente no país 
e no município o número de famílias compostas por mulheres e 
crianças, onde estas são as únicas provedoras.

É importante destacar que os cursos oferecidos pelo 
CRAS não necessitam de estruturas qualificadas e nem de 
grande investimento em meios de produção e matéria, mas, tem 
objetivo de oferecer as famílias atendidas um suporte para que 
comecem a enxergar possibilidades de avanços econômicos, 
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visto que o auxilio que recebem do governo (Bolsa família) 
não é suficiente para suprir todas as necessidades. Sendo 
assim é importante que se qualifiquem e consigam obter novas 
perspectivas de vida.

Esses espaços (CRAS) podem colaborar para criar a 
identidade da Assistência social como um direito dos cidadãos 
que dela necessitam e romper com a ideia da assistência social 
como uma prática meramente filantrópica, ou então continuar 
reforçando essas concepções antigas.

ANÁLISE DOS DADOS
O pedagogo segundo, Pirozzi (2014), era o indivíduo 

encarregado de conduzir as crianças para a escola, e Libâneo 
2001, (apud Pirozzi, 2014, p. 35), conceitua “peda” – paidós, 
do grego = criança, e “gogia” = estudo/ensino”. A partir dessa 
conceituação podemos entender que ao longo do tempo o 
profissional de pedagogia se volta para o ensino de criança no 
espaço escolar. No contexto atual da sociedade em mutação e a 
exigência do mercado empregatício, trouxeram demandas para 
um profissional que em sua formação inicial pudesse atender 
exigências filosóficas, psicológicas, sociológicas, históricas, 
para promover a formação dos indivíduos em sua condição 
física, intelectual, afetiva e social, (Pirozzi, 2014).

O Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, 
atua mediante ao compromisso de ser um dos elos da base na 
atuação e na formação de pessoas, desse modo pressupõe-se 
que o profissional de pedagogia ali inserido não irá somente 
educar como também agir e intervir nas ações dessas pessoas. 
É válido destacar que esta instituição não tem um profissional 
graduado em pedagogia, mas, conta uma professora formada 
em geografia, que desenvolve ações pedagógicas neste espaço 
ou como a mesma se define uma “educadora”. Juntamente com 
a equipe da instituição desenvolve projetos que estão voltados 
para formação e informação das famílias atendidas.

Acompanhamos alguns dos projetos e observamos 
que em todos os dias antes de começarem as atividades, os 
mediadores dos projetos fazem uma oração como uma forma 
de agradecimento, no caso do projeto “semeando” e “crescendo 
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e aprendendo” as metodologias assemelham-se, pois, no 
momento em que observamos, as crianças do semeando, logo 
após a oração, houve uma conversa mediada pela monitora do 
projeto, depois fizeram uma atividade de pintura ou recorte foram 
levadas a brinquedoteca onde ocuparam o tempo até a hora do 
lanche. Neste contexto quando se fala de práticas educativas 
que busquem formação humana, pode-se perceber que na 
atuação dos monitores não houve essa busca, pois indagamos 
á respeito dos objetivos e das atividades que realizaram e 
responderam que “não se tinha muito que fazer, já que eram 
crianças com idade pequena”.

Libâneo (2008), discute a questão da educação e suas 
modalidades, conceituando três, como a formal, informal e não 
formal, ainda mostra que ela, não acontece somente no ambiente 
escolar, mas também fora dela, em ambiente não escolar, que 
é o alvo do nosso estudo. Para o autor a educação é um bem 
social, e não particularizado a escola, por isso ele defende que 
o pedagogo não é aquele que está somente voltado a docência, 
mais para atuar nos variados ambientes onde a educação 
acontece.

Assim partindo da compreensão que toda atividade 
pedagógica é uma pratica social abrangente e formativa e 
que tem o seu significado de “condução da criança”. Torna-
se, pois, contraditório a fala dos monitores e suas práticas. 
Assim, o trabalho do pedagogo no CRAS necessita de melhor 
planejamento de acordo com cada público de forma a alcançar 
objetivos reais com visão de educação. As crianças não podem 
ser atendidas para um passa tempo é importante que se tenha 
visão do que se quer obter de acordo com o que é trabalhado. 
Para Vygotsky (1998), a criança por menor que seja ela, pensa 
e interage com o seu meio social.

No projeto Crescendo e Aprendendo as crianças também 
fazem as mesmas atividades do “semeando” e ainda contam 
com aulas de capoeira e dança, já nos outros projetos não 
é a pedagoga que atua diretamente. Nos demais projetos 
outros funcionários da instituição atuam, como psicólogo, 
assistente social e monitores que ficam sob orientação de um 
dos profissionais do CRAS. No entanto as metodologias são 
semelhantes, ou seja, é escolhido um tema, a partir disso é feita a 
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sua exposição de acordo com o público alvo, como por exemplo, 
nos projetos que abrangem adolescentes, mulheres e idosos. 
Onde as atividades ficam mais voltadas para informações no 
sentido de preveni-los sobre as possibilidades e riscos que cada 
faixa etária apresenta, então são utilizados vídeos, palestras, 
exposição de slides entre outros recursos midiáticos.

No período em que estivemos no CRAS, no projeto 
“Jovem e Cia” com adolescentes, foi trabalhado um tema 
relacionado ao uso de drogas, Assim, pode-se observar que 
não é somente o papel da escola, ou da família que pode atuar 
na educação desses jovens. Mas essa atuação pode ocorrer 
em ambientes não escolares como é o caso do CRAS. O papel 
do pedagogo nesse estabelecimento é de grande relevância, 
pois é responsável pela elaboração dos projetos que vem sendo 
desenvolvido no estabelecimento, trabalhando juntamente com 
uma equipe.

No projeto no “papo de mãe”, com gravidas as ações estão 
relacionadas para informar as mães sobre o que diz respeito ao 
período de gravidez e após o parto, no sentido de esclarecer 
dúvidas e ampliar as informações acerca do assunto. No projeto 
de bem com vida com os idosos não acompanhamos diretamente 
as ações desenvolvidas, mas a educadora nos informou que, as 
palestras são voltadas para prevenção de doenças e controle 
de algumas, e assim por diante.

O projeto mãos que criam observamos que esse é voltado 
para uma prática profissional promovendo a capacitação, pois 
as mulheres que participam das oficinas aprendem um ofício 
e podem até gerar renda com isso, esse projeto conta com 
diversas oficinas onde as mulheres podem se inscrever-se de 
acordo com seus interesses.

Neste sentido a educação não só se restringe a escola 
e a família, mas as questões culturais, sociais, políticas 
vividas durante toda a vida. A educação ocorre em diferentes 
espaços, quer escolar, quer não escolar. Sobre esse assunto, 
Libâneo (1999, p.19) afirma que “Ocorrem ações pedagógicas 
não apenas na família, na escola, mas também nos meios de 
comunicação, nos movimentos sociais e outros grupos humanos 
organizados, em instituições não escolares.”.



494

Anais do XXI Encontro Paraense d@s Estudantes de Pedagogia

É nesse contexto que a prática educativa do CRAS vem 
se preocupando em atender as famílias dos Bairros; Getatt e 
outros bairros próximos à localização da instituição, como uma 
forma de contribuir não só em informações, arte, cultura, mas 
conhecimentos que podem ser trabalhados no ambiente escolar 
e no CRAS é abordado com maior precisão, à escola ainda 
está atrelada a um ensino técnico, preocupados em preparar 
para o mercado de trabalho, cumprir as exigências do mundo 
capitalista. Diante disso, a prática educativa neste ambiente 
Não-Escolar volta-se para questões de conscientização, 
incentivos, resgatando valores e dignidade.

Sendo o nosso objeto de estudo; a atuação do pedagogo, 
ao acompanharmos a atuação da educadora no projeto um 
dos projetos nos chamou atenção para podermos atuar junto à 
instituição, pois neste a educadora atua diretamente na mediação 
das práticas educativa desenvolvidas. O projeto “crescendo 
e aprendendo”, neste projeto pode-se compreender que ela 
utiliza o diálogo como forma de incentivo e de participação de 
cada criança, pois, no momento em que acompanhamos seu 
trabalho. Primeiramente como é de costume fizeram a oração 
e logo após ela iniciou sua fala, articulando com as crianças 
diversas indagações que as levassem a compreensão do tema 
das atividades o qual se tratava de “Deus o criador”, utilizando 
a palavra Deus para chegar a valores como: amor, cuidado, 
proteção, perdão, perseverança, bondade, honestidade, 
humildade e outras virtudes relacionando também com a 
escola, após essa conceituação foram feitos recortes, colagens 
e a construção de um mural pelas crianças que foram divididas 
em grupos.

Nesse momento a educadora constrói o saber a partir de 
uma ação coletiva, ressalta-se a construção do saber prático, onde 
se caracteriza através dos elementos adquiridos entre relações 
e saberes culturais ali produzidos. Assim a ação pedagógica 
desempenhada no CRAS, tem como objetivo principal evidenciar 
a importância da escola para desenvolvimento sócio econômico 
da família, trazendo conceitos de família como entidade de 
direitos e da escola como transformadora da realidade, além 
de fortalecer a importância de valores que são relevantes para 
formação do ser humano conforme o depoimento da educadora.
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Condicionando sua prática com as crianças a educadora 
vai extraindo delas a vivência do dia a dia e o que elas conhecem 
sobre Deus, na criação do mundo. Neste sentido, Libâneo 
(1999, p.83) refere-se à educação não institucionalizada como: 
“Os processos educativos informais só se movem a partir de 
ações organizadas, conscientes, intencionais, ou seja, quando 
se pode prefigurar e antecipar resultados que se quer obter.”.

O educador em sua essência para a formação humana, 
precisa ter planejamento para execução de planos e dinamismo 
em conformidade com o ambiente de atuação. Neste sentido, a 
figura do pedagogo ganha prestígio no que se refere à pedagogia 
no ambiente Não-Escolar para enfrentar com criatividade e 
competência, os problemas do cotidiano.

Sendo o pedagogo um profissional que se ocupa dos 
métodos de educação e ensino do indivíduo, logo sua função 
é produzir e difundir conhecimentos no campo educacional, 
isso leva-nos a reflexão da prática educativa, onde se observa 
teoria e prática, tendo a capacidade de atuar em diversas áreas 
educativas e compreender a educação como um fenômeno 
cultural e social. Desse modo à prática educativa que está sendo 
desenvolvida neste espaço rompe com os muros da escola, ou 
seja, a pedagogia assume seu papel de formação social, como 
coloca Libâneo (1999, p.44) “em todo lugar onde houver uma 
pratica educativa com caráter de intencionalidade. há aí uma 
pedagogia”..

Assim, pode-se observar que não é somente o papel da 
escola ou da família de possibilitar acesso a educação. Mas, 
esta pode ser oferecida em ambientes não escolares tanto 
no desenvolvimento de projetos de ação como na atuação 
de praticas pedagógicas, como ocorre na referida instituição: 
Centro de Referência de Assistência Social-CRAS. Libâneo 
(1999, p.31) comenta:

O curso de Pedagogia deve formar o pedagogo stricto 
senso, isto é, um profissional qualificado para atuar em 
vários campos educativos para atender demandas so-
cioeducativas de tipo formal, não formal e informal, de-
correntes de novas realidades novas tecnologias, novos 
atores sociais, ampliação das formas de lazer, mudanças 
nos ritmos de vida, presença dos meios de comunicação 
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e informação, mudanças profissionais, desenvolvimen-
to sustentado, preservação ambiental- não apenas da 
gestão, supervisão e coordenação pedagógicas de es-
colas, como também na pesquisa, na administração dos 
sistemas de ensino, no planejamento educacional, na 
definição de políticas educacionais, nos movimentos so-
ciais, nas empresas, nas várias instâncias de educação 
de adultos, nos serviços de psicopedagogia e orientação 
educacional, nos programas sociais, nos serviços para 
terceira idade, nos serviços de lazer e animação cultu-
ral, na televisão, no rádio, na produção de vídeos, filmes, 
brinquedos, nas editoras, na requalificação profissional 
etc.

Diante do que foi citado, confirma que a atuação do pedagogo 
fora do ambiente escolar tem se ampliado cada vez mais, 
sendo um momento especial na vida desse profissional. Assim 
a contemporaneidade mostra uma “sociedade pedagógica”, 
revelando amplos campos de atuação da pedagogia, presente 
em muitas atividades da vida cotidiana. Neste sentido, a 
educação é uma ação e um processo de formação pelo qual 
os indivíduos podem integrar-se criativamente na cultura em 
que vivem. No caso do CRAS, as práticas educativas requerem 
um planejamento contextualizado com a realidade dos sujeitos. 
Sobre o planejamento podemos observar segundo, PADILHA, 
(2001).

Planejamento é processo de busca de equilíbrio entre 
meios e fins, entre recursos e objetivos, visando ao me-
lhor funcionamento de empresas, instituições, setores de 
trabalho, organizações grupais e outras atividades huma-
nas. O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de 
tomada de decisão sobre a ação; processo de previsão 
de necessidades e racionalização de emprego de meios 
(materiais) e recursos (humanos) disponíveis, visando à 
concretização de objetivos, em prazos determinados e 
etapas definidas, a partir dos resultados das avaliações. 
(PADILHA, 2001, p. 30, Apud. Baffi, 2002).

Um bom plano é necessário que esteja em constante 
revisão, para avaliar seus objetivos, os meios necessários para 
alcançar um determinado fim. Ainda que a educadora não seja 
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formada no curso de Pedagogia, ela busca desenvolver seu 
papel que consiste trabalhar a conscientização das famílias da 
importância da educação. Coordena sua equipe direcionando a 
verificação da frequência das crianças atendidas, as datas que 
os encontros aconteceram. O diálogo, articulação, comunicação 
e esclarecimento foram visíveis nos momentos observados 
caracterizando uma coordenação participativa.  A Educadora 
explica:

“Tem criança com dificuldades de escrever. Pergunto 
quem é culpado a família, que recebe bolsa família e se 
acomodam. O Bolsa família é um meio de promover a 
educação, pois através das instituições (CRAS) o gover-
no lança o olhar sobre as famílias e as crianças quando 
faltam à aula o CRAS através do assistente social inter-
vém junto à família promovendo a importância da edu-
cação. O papel do CRAS não é de alfabetização, mas 
o de conscientização, trabalhando temas transversais”. 
(EDUCADORA do CRAS)

A fala da educadora reduz o seu papel naquele ambiente 
para administração dos recursos humanos e materiais, tendo 
como fins o assistencialismo das crianças que descumpriram 
as normas do Programa Bolsa Família. Pirozzi (2014), expressa 
que o pedagogo deve atuar como um mediador da educação 
formal e a não formal. Aqui um desafio para o pedagogo 
reconhecer o trabalho pedagógico com a formação humana. 
Assim, é necessário pensar qual o papel do pedagogo naquele 
local, que tem em sua missão desenvolver uma educação 
intencional segundo Pirozzi (2014)

[...] os processos educativos que têm uma intencionalida-
de na ação, pois prevê troca de conhecimento educativos 
que têm uma intencionalidade na ação, pois prevê troca 
de conhecimento, envolve um processo interativo de en-
sino e aprendizagem e corrobora com a construção de 
aprendizagens de saberes coletivos, que, por sua vez, 
não têm a formalidade do ensino regular, mas o peda-
gogo pode e deve atuar como um agente educativo nos 
diferentes espaços em que ela funciona: Clubes, Centros 
Comunitários, ONGs, Organização Não-Governamental, 
Museus, etc. (PIROZZI, 2014, p.36)
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A educadora ao desconhecer o caráter da educação não 
formal, deixa de atuar mais significativamente na vida daquelas 
crianças. Assim a falta de intencionalidade na sua atuação, 
para trabalhar os temas transversais provoca a própria reflexão 
das crianças como foi observado. Sendo assim, o trabalho de 
planejamento deve levar em conta tudo que foi dito antes, mas 
também dever ser de reflexão da atuação, uma avaliação das 
atividades, neste momento deve ser levado com consideração 
o interesse da criança, por isso o pedagogo deve estar 
acompanhando os trabalhos e anotando as demandas que 
surgem para que sejam resolvidas.

PLANO DE INTERVENÇÃO
A partir da observação feita no CRAS, pensamos em uma 
proposta de intervenção que levasse de forma dinâmica a 
exposição do tema que nos propomos pela “pedagoga” logo após 
dialogarmos, o qual se tratava de uma breve introdução sobre 
uma boa higiene pessoal, atrelados a saúde e alimentação, 
assim buscamos levar para as crianças um momento dinâmico 
e prazeroso para que elas pudessem interagir conosco.

Começamos as atividades como de costume, uma oração 
ministrada por um dos monitores do CRAS, em seguida foi 
feita a nossa apresentação individual e do tema abordado. 
Através da comunicação oral, apresentação de vídeos, slides, 
mural, teatro, dinâmicas, falamos e buscamos interagir com 
as crianças. Sempre refletindo a importância de hábitos de 
higiene. Com o objetivo de sensibiliza-las. isso se dá, por razão 
da criança possuir um conhecimento socialmente adquirido, 
ressaltando que as práticas de higiene são essenciais para uma 
melhor qualidade de vida.

Em seguida por meio do teatro, fizemos uma encenação 
de uma peça que criamos sobre um menino (Pedrinho) que 
não gostava de andar limpo e sofria o preconceito dos colegas, 
neste sentido abrimos um parêntese quanto à questão do 
preconceito de forma superficial, visto que não era o nosso 
tema mas cabia ao momento, pois isso é bastante enfatizado na 
instituição, assim falamos sobre a importância de se está atendo 
a bons hábitos de higienes para a saúde e o bem estar social, 



499

Eixo XII Educação e movimentos sociais

via ludicidade, pois através do imaginário a criança aprende e 
repete no seu dia-a-dia. Essa atividade também colaborou para 
desenvolvimento da memória e a atenção.

Trabalhamos também com a exposição de um mural, com 
intuito de promover o espírito de companheirismo e o trabalho 
em grupo, neste momento as crianças decidiram a escolha de 
figuras que estavam relacionadas ao tema que foi abordado, 
assim a divisão do trabalho esteve presente. Pois, quem 
recortasse passaria para outro colega colar a figura além de se 
refletir sobre promove neste momento o companheirismo entre 
eles e respeito.

Na oportunidade trabalhamos uma dinâmica “a cesta 
higiênica”, que consistia em uma cesta com diversos produtos 
de uso pessoal para se fazer higiene pessoal e as crianças 
escolhiam quais itens poderiam ser utilizados para uma boa 
higienização corporal, desse modo trabalhamos a capacidade de 
decisão ao escolher os materiais que serviam para a higienização 
do personagem “Pedrinho” já mencionado anteriormente.

Esta metodologia foi realizada nos turnos manhã e tarde 
com a exceção do mural à tarde, sendo acrescentado um 
momento final com a prática de higienizar as mãos via álcool 
em gel, antes do lanche servido pelo CRAS, neste contexto 
a criança aprende através de seus sentidos, oportunizar um 
momento de contato com o objeto de ensino a criança terá um 
aprendizado significativo.

CONSIDERAÇÕES
O estágio no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, 
foi de suma importância, pois foi possível obter um contato com 
um ambiente que é diferente da sala de aula, possibilitando 
assim um novo olhar sobre a carreira profissional no âmbito 
educativo, ressaltando a importância do trabalho pedagógico 
em espaço Não-Escolar, analisando como o pedagogo pode 
desempenhar o papel de formador a partir de seus saberes 
teóricos exercitando-os na prática. Com a elaboração dos 
projetos, a coordenação das pessoas, os materiais, no caso 
da educadora do CRAS que mesmo não sendo pedagoga, 
desempenha um trabalho pedagógico. Ainda que limitada ela 
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busca realizar seu trabalho da melhor forma possível colocando 
em prática a sua experiência profissional se esforçando e 
preocupando-se com desenvolvimento social do CRAS, voltado 
a sensibiliza-los da importância da educação para melhoria de 
vida social e econômica.

Diante disso, a experiência vivida propiciou uma melhor 
compreensão de como a teoria se relaciona com a prática, de 
acordo com os objetivos que se quer alcançar e como isso pode 
trazer resultados importantes para um determinado grupo. Desse 
modo, o estágio contribuiu para crescimento tanto pessoal como 
profissional, via troca de experiências, impactando com isso 
reflexões nos atores envolvidos na referida instituição e em nós 
enquanto discentes, enfatizando novas discussões acerca da 
pedagogia como prática formativa e esse universo educacional 
que acontece fora da escola que busca delimitar objetivos a 
se alcançar, neste sentido percebe-se a importância de se ter 
um profissional de pedagogia nesses espaços Não-Escolares 
para contribuir com a educação, logo o mesmo está ligado à 
formação social do sujeito.
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Resumo: O projeto Difundindo o estatuto da criança e do adolescente nas 
escolas de Abaetetuba tem como finalidade a realização de atividades 
através de oficinas e vivências pedagógicas com alunos e professores 
nas escolas públicas de ensino fundamental e médio do município de 
Abaetetuba/PA, já que essas escolas apresentam um grande número 
de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e, 
consequentemente, um grande índice de violação de direitos. Em caráter 
formativo, realizou - se uma pesquisa de campo em duas instituições do 
referido município, sendo que ambas trabalham em defesa dos direitos 
da criança e do adolescente (Pastoral do Menor e o Centro de Referência 
da Assistência Social – CRAS São Lourenço), visando conhecer se 
as mesmas realizam atividades com as escolas no que diz respeito 
ao Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Portanto, observou-
se que as atividades somente são desenvolvidas na FEIRA DO ECA. 
Como resultados das atividades se destacam: a realização de oficinas 
e vivências pedagógicas para crianças, adolescentes e professores das 
escolas, incluindo a zona urbana e a zona rural de Abaetetuba; realização 
de oficina de direitos humanos com a comunidade escolar e com a família 
para estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como, o 
incentivo a criação de um fórum de discussão sobre o ECA nas Escolas 
de Abaetetuba. Através das atividades, se observa o empoderamento de 
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crianças e adolescente das escolas de Abaetetuba sobre seus direitos e 
deveres e ao mesmo tempo, inclui a família e a comunidade escolar neste 
processo.
Palavras-chave: Direitos. ECA. Criança e Adolescente.

INTRODUÇÃO
A mudança que vem ocorrendo devido a relação de capital e 
trabalho afeta muitos lares brasileiros, inclusive, mudando o 
perfil familiar. Nesse processo, os que mais são vitimados são 
os filhos, pois ainda não possuem a capacidade física e mental 
de agir em determinadas situações, principalmente nas que 
se referem a pais separados, baixa renda familiar, usuários de 
drogas e várias formas de violência vivenciadas.

A essa influência no âmbito familiar e a não capacidade 
dos pais em lidar com as diversas situações, principalmente na 
educação e no acompanhamento dos filhos, temos os índices 
exacerbados de violência contra crianças e adolescentes. 
Merece destaque a violação de direitos e o aproveitamento 
de terceiros em manipular as crianças e os adolescentes a se 
envolverem em atos ilegais.

A escola é palco de diversos conflitos, em que a mesma 
deve relacionar os assuntos curriculares com os temas da 
realidade social, já que ela é:

[...] uma microcomunidade em que se vivencia, em uma 
escala menor, localizadas, as relações sociais da socie-
dade envolvente, as suas desigualdades e diferenças, as 
suas concepções, práticas e valores. Porém, a Escola é 
um espaço em que, justamente por sua função social, 
essas relações, concepções, práticas e valores podem 
ser formados, reformados, desconstruídos, sobretudo se 
forem indesejáveis e incompatíveis com uma sociedade 
que se pretenda de tolerância e convivência fraterna, me-
nos desigual e menos violenta, em síntese, mais justa 
e igualitária. Mediante o exercício da criticidade, de que 
são dotadas em processos educativos, as pessoas de-
senvolvem uma das capacidades mais características 
dos seres humanos: a de examinar suas condições de 
vida, analisá-las e projetar soluções para as mesmas. 
(CALISSI & SILVEIRA, 2013, p.15).
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Nesse foco é propicio destacar a importância da escola 
em trabalhar o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 
garantindo assim que seus alunos conheçam e se empoderem 
dos seus direitos e também dos seus deveres enquanto 
cidadãos brasileiros, em que todos estejam esclarecidos das 
suas obrigações e das leis que garantem o bem-estar de todos.

A escola deve ser a disseminadora dos direitos e deveres 
das crianças e dos adolescentes. A relação do ECA com 
a Educação está disposto na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Brasileira - LDB nº 9394/96 no § 50 que dispõe:

O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoria-
mente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 
de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, observada a produção e distribuição de ma-
terial didático adequado.

A concepção defendida anteriormente, baseia-se na lei 
maior que rege o Brasil que é a Constituição Federal/1988 e 
a lei que garante os direitos das crianças e dos adolescentes, 
inscrita no nº 8.069 de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, na qual no Art. 1º faz 
um apanhado geral da mesma que é: “[...] a proteção integral à 
criança e ao adolescente”.

Sendo assim, o objetivo deste trabalho consiste em difundir 
o Estatuto da Criança e do Adolescente nas escolas públicas 
de ensino fundamental e médio do município de Abaetetuba, 
através de oficinas e vivências pedagógicas com alunos e 
professores. O projeto visa também direcionar a implementação 
de metodologias de ensino que possam contribuir com a prática 
pedagógica dos professores e com a formação e orientação dos 
alunos de licenciaturas da Universidade Federal do Pará - UFPA 
e das redes de ensino de Abaetetuba, fomentando a formação 
inicial e continuada de professores da rede de ensino.

MATERIAL E METODOLOGIA
Metodologicamente o projeto é desenvolvido com a 

intenção de difundir o Estatuto da Criança e do adolescente 
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nas Escolas do município de Abaetetuba/PA, fazendo com que 
tanto as crianças, quanto os adolescentes se empoderem de 
seus direitos e saibam dos seus deveres, assim fazendo que 
eles sejam cidadãos ativos na sociedade. Para isso, seguimos 
passos metodológicos que intensifique a garantia de direitos:

1. Num primeiro momento, tivemos formação acerca do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para que 
repletos de conhecimentos, sejamos os mediadores 
da lei e do seu usuário;

2. Num segundo momento promovemos as atividades 
de:
▪ Difundir o ECA tanto nas escolas da zona urbana, 

quanto nas escolas da zona rural (ilhas e estradas) 
que fazem parte do município de Abaetetuba, 
intensificando assim, a universalização dos 
direitos sem distinção de qualquer natureza.

▪ Elaboramos cartilhas ilustradas e educativas para 
o público-alvo;

▪ Socializamos entre os alunos, no caso as crianças 
e os adolescentes. Neste momento utilizamos 
como ferramenta a cartilha produzida, contendo 
os artigos principais desta lei por categoria;

▪ Realizamos oficinas de direitos humanos com 
a comunidade escolar e com a família para que 
estes contribuam com esse projeto social.

Os materiais utilizados foram: cartilhas ilustrativas, 
vídeos, cola, tesoura, lápis de cor, canetas coloridas, papel A4, 
fantoches, cartolina, papel EVA, TNT, papelão, garrafa pet, tinta 
guache, entre outros.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao perguntar se as instituições difundem o Estatuto da Criança 
e do adolescente na escola foi unânime as respostas dos 
entrevistados:

A estratégia que a pastoral utiliza para difundir o ECA nas 
escolas, eu acredito que é quando entramos em contato 
e passamos a ter parceria com a Secretaria Municipal de 
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Educação (SEMEC). A secretária realiza as atividades de 
divulgação e formação que é dado para os professores 
uma vez ao ano. Sentamos para debater o tema. Quando 
definimos o tema nós e os meninos, passamos a desen-
volver trabalho com eles antes deles exporem na Feira 
do ECA. Temos uma semana de exposição nos polos, 
ano passado descentralizou-se a Feira, pois não ficamos 
somente no centro de PAZ, mas formos para Beja e uma 
ilha da cidade, os pais dessas localidades adoram o nos-
so trabalho, e eles perguntaram por que a pastoral não 
tinha ido antes para lá. (Entrevistada da Pastoral do Me-
nor)

[...] nosso calendário é longo e com muitas atividades a 
serem cumpridas, isso compromete o trabalho do profes-
sor que não dispõe de um tempo para se planejar e traba-
lhar com mais dinamismo essa temática. (Coordenadora 
Pedagógica)

Assim, percebe-se que há uma carência das instituições 
que deveriam garantir os direitos da criança e do adolescente 
em trabalhar o ECA, principalmente na escola. Outro fato é que 
ambas as instituições priorizam os moradores da zona urbana e 
esquecem os moradores da zona rural (estradas, ilhas), pois são 
esquecidos pelo Estado e não estão preparados para enfrentar 
as transformações advindas da relação capital e trabalho. 
Assim, através das atividades realizadas em algumas escolas 
do município percebesse o conhecimento adquirido e ampliado 
e o objetivo do projeto alcançado, originando a pretensão de dar 
continuidade no projeto abarcando as demais escolas que são: 
176 municipais e 24 estaduais.

CONCLUSÃO
Diante disso, através deste projeto percebemos que o município 
de Abaetetuba destina um curto período de tempo para a 
realização de um trabalho mais específico para se difundir o 
Estatuto da Criança e do Adolescente. As ações das instituições 
em difundir o Estatuto não são suficientes. Vemos que ainda 
falta muito para que o município de Abaetetuba possa avançar 
na garantia dos direitos das crianças e adolescentes, como 
ficou bem claro na fala de nossos entrevistados.
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Vemos que as políticas assistencialistas são insuficientes 
e não conseguem suprir a demanda de tantas famílias que se 
encontram em situação de vulnerabilidade social e muito menos 
que dei conta de alcançar a grande parcela de adolescentes 
que estão entrando cada vez mais cedo no mundo das drogas, 
do crime, da prostituição entre outros. Tudo isso é resultado de 
inúmeros fatores, mas percebemos que um dos principais, no 
que se refere aos adolescentes, é a falta de mais políticas que 
venham dar a eles oportunidades de ter uma perspectiva de 
vida diferente, onde eles possam realizar atividades prazerosas, 
desenvolver suas capacidades e possam realmente se enxergar 
como sujeitos sociais que são.

O projeto possibilita valer os diretos que são outorgados 
por lei a essas crianças e adolescentes, pois teoria e prática 
são duas coisas que precisam andar juntas. E preciso mostrar 
a esses sujeitos que eles têm direitos e fazer o possível para 
que sejam assegurados. Pois é muito fácil dizer que todos têm 
direito a uma educação de qualidade, direito à saúde, direito 
a ter uma família que os ame e que os preteja, quando de 
fato, temos escolas com uma infraestrutura precária, hospitais 
em péssimas condições e dentro de casa são negligenciados 
e desrespeitados de muitas formas. E ainda por cima fazem 
parte de uma sociedade que parece estar omissa a tudo isso. 
A problemática da pobreza e da violação de direitos estão 
diretamente associadas a seus impactos negativos no processo 
de escolarização das crianças e adolescentes da cidade de 
Abaetetuba.

A realização de atividades por meio de oficinas e vivências 
pedagógicas com alunos e professores das escolas do referido 
município, principalmente as escolas públicas de ensino 
fundamental e médio têm a intenção de resgatar a condição de 
sujeitos de direitos das crianças e adolescentes de Abaetetuba 
que se encontram em situação de vulnerabilidade social 
através da difusão do Estatuto da Criança e do adolescente. 
Ressaltamos aqui a necessidade da proteção e da garantia dos 
direitos humanos, com o objetivo de provocar intervenção nesse 
cenário, através do empoderamento de crianças e adolescente 
das escolas de Abaetetuba sobre seus direitos e deveres 
e ao mesmo tempo, incluir a família e a comunidade escolar 
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neste processo, principalmente comprometer os professores a 
atuarem como agentes de defesa e divulgadores do ECA.
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Imagem 1: Formação na semana da criança – GEPEIF – UFPA
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Imagem 2: Formação na semana da criança – GEPEIF – UFPA

Imagem 3: Semana da criança – GEPEIF – UFPA

Imagem 4: Intervenção na escola
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Imagem 5: Interveção na escola

Imagem 6: Intervenção na escola
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Imagem 7: Intervenção na escola

Imagem 8: Intervenção na escola
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Imagem 9: Intervenção na escola

Imagem 10: Intervenção na escola
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