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APRESENTAÇÃO

A educação de nosso país tem sido, nos últimos anos, campo de 
transformações que atravessam e reconfiguram suas múltiplas 
dimensões – finalidades, princípios, objetivos, sujeitos envol-
vidos, formas de organização: etapas, segmentos, modalida-
des, tempos, espaços. Essas transformações envolvem, tanto 
significações de seus constitutivos quanto políticas e práticas 
que se desdobram de tais significações em diversos contextos 
socioculturais – mais amplos e mais específicos – tais como 
proposições curriculares e práticas pedagógicas desenvolvidas 
em espaços escolares e não escolares.

Tais transformações e seus desdobramentos têm insti-
gado reflexões, investigações e estudos que se debruçam em 
compreendê-las. Esses exercícios de interpretação e produção 
de conhecimento encontram espaço primordial no âmbito de 
Programas de Pós-Graduação em Educação da UFRN (PPGEd/
UFRN), que congregam grupos de pesquisa com diferentes 
temas e perspectivas teórico-metodológicas, produzindo 
conhecimentos plurais sobre a multiplicidade de dimensões dos 
processos educacionais. A difusão desses conhecimentos por 
meio de publicações cumpre uma das funções sociais e políticas 
das universidades e dos programas de pós-graduação: produzir 
e difundir conhecimentos com vista a responder às demandas 
da sociedade e contribuir para sua transformação numa pers-
pectiva de construção de justiça social e da democratização 
dos bens culturais.

É nessa perspectiva que a Linha de Pesquisa Educação, 
Currículo e Práticas Pedagógicas, do PPGEd, socializa, por 
meio de mais uma publicação, produções de seus integrantes, 



juntamente com pesquisadores de outras instituições do país, o 
livro intitulado Educação, cultura e currículo: sentidos e práti-
cas em movimento.

Os diferentes artigos que compõem a obra que ora apresen-
tamos encontram-se organizados em cinco partes, assim denomi-
nadas: 1) Infâncias, currículo e práticas pedagógicas; 2) Sentidos e 
práticas da docência na Educação Básica; 3) Sentidos e práticas da 
docência na Educação de Jovens e Adultos; 4) Currículo e forma-
ção de professores; e 5) Culturas, gêneros, currículos.

A primeira parte do livro discute as relações entre infân-
cias, currículo e práticas pedagógicas, e integra três capítulos. 
No primeiro capítulo, Mariangela Momo (UFRN) e Albertina 
Mitjáns Martínez (UNB) partem da consideração de que as 
crianças contemporâneas, pelo menos as que vivem nos gran-
des centros urbanos, nascem em uma condição cultural singu-
lar marcada pela cultura da mídia e do consumo e que essa 
cultura traz implicações contundentes para os processos de 
subjetivação e de viver a infância nos contextos escolares. Nessa 
perspectiva, o objetivo do artigo é analisar processos criativos 
de crianças da Educação Infantil, no interior das escolas, diante 
da cultura da mídia e do consumo. Os resultados gerados, entre 
outras contribuições, apontam para processos imaginativos e 
criativos produzidos pelas crianças dos quais participaram 
elementos relacionados à cultura da mídia e do consumo. São 
pequenas criações que se configuram como novidade, que se 
caracterizam como culturalmente significativas e que têm valor 
para as próprias crianças na vida cotidiana do contexto esco-
lar e colaboram para o entendimento da criatividade como a 
expressão da subjetividade dos indivíduos.

O segundo capítulo que integra essa primeira parte é de 
autoria de Uiliete Márcia Silva de Mendonça Pereira (UFRN) 



e Maria Estela Costa Holanda Campelo (UFRN), e consiste em 
parte de uma investigação que analisa o olhar da criança 
sobre a brincadeira nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  
A pesquisa envolveu, como sujeitos, quinze crianças que 
tinham, em média, de 6 a 8 anos de idade e, como lócus, o Núcleo 
de Educação da Infância/UFRN. Considerando que a brincadei-
ra é um dos eixos fundamentais trabalhados na educação de 
crianças, uma vez que os processos de desenvolvimento e de 
aprendizagem envolvidos no brincar são também constituti-
vos do processo de apropriação de conhecimentos, as autoras 
afirmam a importância de dar vez e voz às culturas e histórias 
lúdicas das crianças, como uma possibilidade de conhecer para 
melhor compreender/explicar as relações entre professores e 
alunos. O percurso metodológico vincula-se à abordagem quali-
tativa de pesquisa e utiliza, como instrumentos de construção 
de dados, a entrevista narrativa, a observação e a análise docu-
mental. A partir da análise das entrevistas e das observações, 
as autoras constatam que, segundo as crianças, a brincadeira 
é uma atividade importante; que os professores devem saber 
fazer brincadeiras e proporcionar momentos para que essas 
ações aconteçam; e que a brincadeira é uma atividade cultu-
ral, o que pode constituir referências para o desenvolvimento 
de práticas pedagógicas significativas no Ensino Fundamental.

No terceiro capítulo a compor a primeira parte do 
livro, Elaine Luciana Sobral Dantas (SEEC/RN) e Denise Maria 
de Carvalho Lopes (UFRN) analisam sentidos de currículo na 
Educação Infantil, problematizando questões historicamente 
discutidas com relação às definições curriculares para essa 
etapa educacional – definidas tanto no âmbito acadêmico-teó-
rico quanto no plano legal – frente à necessidade de reconheci-
mento das especificidades da organização e do funcionamento 



das práticas institucionais destinadas às crianças pequenas, 
decorrentes de suas próprias singularidades como sujeitos em 
desenvolvimento. A consideração dessas especificidades implica, 
para as autoras, a sua compreensão por parte dos professores 
que atuam com crianças pequenas nas instituições. Nessa pers-
pectiva, analisam sentidos de professores de diferentes institui-
ções de Educação Infantil de dois municípios do Rio Grande do 
Norte em relação ao currículo. A análise dos discursos, produ-
zidos mediante entrevistas, apontam que as significações dos 
professores acerca de currículo trazem marcas dos sentidos 
circulantes nos diferentes contextos onde atuam, com apro-
ximações e distanciamentos em relação aos modos de definir 
currículo constantes nas teorizações e nas definições legais, 
dando indícios de compreensões lacunares e fragmentadas que 
podem contribuir, ainda que não linearmente, para a organiza-
ção de suas práticas pedagógicas e curriculares.

A segunda parte do livro discute sentidos e práticas da 
docência na Educação Básica, e é composta por cinco capítu-
los. Utilizando a abordagem da pesquisa colaborativa como 
orientação teórico-metodológica, Débora Maria do Nascimento 
(UERN) e Márcia Maria Gurgel Ribeiro (UFRN) analisam os senti-
dos atribuídos ao ensinar e ao aprender por professoras dos 
anos iniciais do ensino fundamental, como contribuição para 
compreender as formas de interação estabelecidas em sala 
de aula que mobilizam os saberes docentes. As autoras traba-
lham com a ideia de que os processos formativos influenciam 
as práticas e os saberes das professoras, apresentando limites 
nos processos de mudança das práticas, na medida em que esses 
saberes são tecidos por meio de múltiplas interações sociais e 
culturais, os quais se relacionam às suas subjetividades e aos 
seus percursos de vida e de trabalho.



Discutindo o saber histórico escolar e o processo de 
construção de conhecimento sobre a docência, Dulcineide da 
Silva Gomes (UFRN) e Crislane Barbosa de Azevedo (UFRN) afir-
mam um ensino de História nos anos iniciais que permita o 
desenvolvimento do pensar historicamente, contribuindo para 
a formação cidadã autônoma. Segundo as autoras, isso exige 
reflexão sobre a formação docente do pedagogo, seja ela inicial, 
seja continuada.

Com base na Teoria das Representações Sociais, Silvia 
Regina Pereira de Mendonça (IFRN) e Erika dos Reis Gusmão 
Andrade (UFRN) enfatizam a experiência com pequenos proje-
tos como forma de reconfigurar a Educação Matemática na 
atuação dos licenciandos nas escolas de Educação Básica, e 
de entender as representações sociais deles sobre o ensino 
de Matemática, evidenciando os benefícios do PIBID para sua 
formação. Partindo do pressuposto de que os confrontos entre 
o aprendido no contexto universitário e as práticas desenvol-
vidas na escola interferem fortemente no campo representa-
cional sobre o ensinar e sobre a docência para esses discentes, 
as autoras afirmam que a utilização de metodologias diferen-
ciadas nas aulas de Matemática é de fundamental importância 
para despertar o interesse tanto dos alunos quanto do próprio 
professor. Salientam também que o trabalho desenvolvido 
colabora para uma reflexão sobre as estratégias de forma-
ção inicial docente numa relação vincular com a realidade 
do Ensino Médio.

Ao tratarem das dificuldades que professoras da Educação 
Infantil/Pré-escola enfrentam em sua prática docente, Rebeca 
Ramos Campos (NEI/CAp/UFRN) e Maria Estela Costa Holanda 
Campelo (UFRN) chamam a atenção para o planejamento/execu-
ção da prática em uma série de variantes: nos conhecimentos 



relacionados à linguagem oral e escrita e à Matemática; no 
trabalho com as múltiplas linguagens; no atendimento indi-
vidualizado à criança, em geral, e àquelas com necessidades 
educativas especiais; na relação família x escola; no ensino 
sobre regras e limites; no apoio à formação docente; na inade-
quação do espaço físico; e na escassez de materiais. De acordo 
com as autoras, agir e voltar a refletir sobre tentativas, erros e 
acertos, inseridos em um contínuo exercício de práxis educa-
tiva, parece ser o caminho da docência segura e responsável 
para professoras e crianças.

A partir do reconhecimento da multidimensionalidade 
do processo de alfabetização e dos diversos fatores que inter-
vêm em seu desenvolvimento e seus resultados, Adélia Dieb 
Ubarana (UFRN) e Denise Maria de Carvalho Lopes (UFRN) 
analisam as práticas pedagógicas dos professores como media-
doras de aprendizagens. As autoras estabelecem relações – não 
exclusivas – entre os fazeres docentes e as apropriações alcan-
çadas pelos alunos. O texto consiste em um recorte de pesquisa 
desenvolvida com professoras que atuam como alfabetizadoras 
de crianças em diferentes escolas da rede pública e que alcan-
çam resultados positivos na aprendizagem. Entre outros obje-
tivos, este capítulo buscou apreender, junto a essas professoras, 
ações desenvolvidas por elas com crianças e identificadas como 
determinantes dos resultados alcançados. A análise dos dados 
revelou práticas consideradas pelas professoras como centrais 
em sua prática alfabetizadora: planejamento sistemático de 
atividades com base no conhecimento sobre o que sabem os 
alunos; disponibilização de materiais escritos, suportes e textos 
diversificados; produção/compreensão de textos escritos com 
ênfase em sua função social (escritas espontâneas; escritas de 
texto sabidos de cor; exploração intensa do texto literário).  



Ao destacarem essas ações, as professoras dão indícios de uma 
compreensão aproximada de produções atuais acerca da alfa-
betização e de seus próprios processos formativos.

A terceira parte do livro discute sentidos e práticas da 
docência na Educação de Jovens e Adultos, e conta com três 
capítulos. Considerando os desafios enfrentados na atualida-
de pela Educação de Jovens e Adultos (EJA), advindos de novos 
paradigmas educativos e configurações sociais que geram 
contradições no território do currículo nesta modalidade 
educativa, Divoene Pereira Cruz Silva (UFRN) e Rosa Aparecida 
Pinheiro (UFSCar) analisam concepções de professores assen-
tados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-
MST entendidos como agentes mediadores da formação escolar 
acerca de proposições curriculares. Fundamentando-se numa 
abordagem emancipatória dos sujeitos, as autoras assumem as 
premissas do pensamento freiriano que propõem a leitura de 
mundo, a problematização e a conectividade, elementos funda-
mentais para o entendimento em torno da educação de jovens 
e adultos. A partir desses pressupostos, discutem a possibilida-
de de professores se perceberem como sujeitos de sua prática 
e elaboradores de um projeto comum de educação escolar do 
campo que possibilite uma atuação coerente e articulada com 
uma ideia de um homem campesino possuidor de identidade e 
incluído numa sociedade globalizada.

Produzido a partir do contato com vários participan-
tes da Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler 
(Natal, 1961-1964), durante as comemorações do cinquentená-
rio desse projeto, em 2011, o capítulo de Fernanda Mayara Sales 
de Aquino (UFRN) e Marisa Narcizo Sampaio (UFRN) vincula-se 
ao Núcleo de Referência em História e Memória da Educação de 
Jovens e Adultos no Rio Grande do Norte (NUHMEJA-RN), cujo 



objetivo é registrar e socializar a memória da Educação Popular 
e da EJA no RN, visando à preservação da memória para que ela 
informe e inspire ações do presente. As autoras destacam, nas 
narrativas dos protagonistas daquela experiência – professores 
e gestores – captadas por meio de conversas e entrevistas, a 
atualidade de seu conteúdo, a subjetividade e a interpreta-
ção pessoal de cada um. Analisam as formas de fazer desses 
sujeitos e revelam como, no cotidiano da prática formativa da 
Campanha, professores/as assumiam diferentes teorias peda-
gógicas, algumas vezes até antagônicas, visando desenvolver 
seu projeto educativo. As autoras consideram que tal recorrên-
cia a diversos elementos de teorias ou tendências pedagógicas 
transformam os espaçostempos de formação docente da refe-
rida experiência em lugar de criação/invenção, uma vez que 
fazem seus próprios usos das teorias e suas próprias formas de 
compreensão e atuação na prática educativa, em decorrência 
dos diferentes contextos e das redes de produção de conheci-
mentos nos quais estiveram inseridos.

Assumindo como “pano de fundo” de sua discussão 
a inquietação, por compreender os sentidos que os sujeitos 
jovens educandos da EJA atribuem aos saberes escolares, Luana 
Sobral Hilário (UFRN) e Alessandro Augusto de Azevedo (UFRN) 
discutem discursos produzidos por estudantes matriculados 
numa escola pública que oferta a modalidade EJA, identificando 
o desejo de um “futuro melhor” como um dos eixos discur-
sivos do conjunto de sentidos atribuídos pelos educandos à 
relação que estabelecem com os saberes escolares. Na análi-
se da produção discursiva elaborada mediante a Entrevista 
Compreensiva, o “futuro melhor” aparece como o horizon-
te possível de uma inserção no mundo do trabalho, mediada 
pela conquista da certificação de escolarização fornecida pelo 



sistema educacional. Nesse contexto, a certificação revela-se 
mais como instrumento de legitimação de uma condição – a de 
escolarizado – em detrimento da apropriação e do efetivo domí-
nio de saberes circulantes no processo pedagógico proporciona-
do pela escola. Problematizando essas “revelações”, a autora e 
o autor discutem a “relação mágica” que os sujeitos educandos 
estabelecem com o saber, apontando, nos discursos, sentidos 
e expectativas dos jovens educandos da EJA como fontes para 
se pensar alternativas e proposições para o fazer pedagógico 
nessa modalidade.

A quarta parte do livro discute as relações entre currí-
culo e formação de professores, e reúne três capítulos. No 
primeiro texto dessa parte, Erika dos Reis Gusmão Andrade 
(UFRN) problematiza as Representações Sociais do ensinar e 
do campo de conhecimento específico para licenciandos dos 
cursos de Física, Química, Matemática e Pedagogia da UFRN, 
a partir da consideração de que as Representações Sociais são 
fenômenos complexos em constante ação na vida social denota-
das por elementos diversos organizados sob a aparência de um 
saber sobre o estado da realidade. O objetivo da autora nesse 
capítulo é refletir sobre as possíveis elaborações relativas às 
aprendizagens pertinentes a como irão ensinar, no caso dos 
licenciandos, e sobre o que pensam acerca do que aprenderam e 
como estão ensinando, no caso de professores em exercício. Essa 
compreensão é defendida, pela autora, como pertinente para 
subsidiar a reflexão sobre a formação docente no sentido de 
avaliarmos a constituição dos cursos de formação de professo-
res que, embora alinhados às Diretrizes Curriculares Nacionais 
publicadas a partir de 2002, para a maior parte dos Cursos de 
Licenciatura; e em 2006, para o Curso de Pedagogia, ainda não 
conseguem superar a lógica bacharelesca da formação. O estudo 



visa, também, contribuir para uma reflexão sobre a constitui-
ção identitária profissional dos discentes submetidos a uma 
formação que se constitui simbolicamente como concernente 
a um campo profissional diferente do da docência.

No segundo capítulo dessa quarta parte, Maria Francinete 
Damasceno (UFPI) e Rosália de Fátima e Silva (UFRN) afirmam 
buscar, no estudo, a relação entre o fazer da modalidade EaD e o 
desenvolvimento da autonomia na aprendizagem dos docentes 
em formação. Tendo como questão norteadora: “que sentidos são 
atribuídos por docentes em segunda formação à relação entre o 
fazer da educação a distância (EaD) e o seu processo de desenvol-
vimento da autonomia?”, as autoras assumem, como pressuposto, 
que os docentes não têm clareza sobre o significado da autono-
mia na EaD. A análise dos sentidos fez-se mediante o desenvol-
vimento de entrevistas interpretadas segundo a metodologia da 
Entrevista Compreensiva, com quatro docentes graduados na 
modalidade presencial e, ao mesmo tempo, formandos dos cursos 
de Filosofia ou Química da UFPI na modalidade da EaD ofertados 
no Polo de Apoio Presencial da UAB – Floriano-PI. Além desses 
dados, também analisam relatos da prática da EaD provenientes 
de observação e experiências na coordenação do referido Polo e 
na docência nessa modalidade em Cursos da UFRN. As reflexões 
decorrentes da análise visam contribuir para a discussão acerca 
da formação docente a partir de uma modalidade não tradicio-
nal, que tem a flexibilidade temporal-espacial como caracterís-
tica e as TICs como recurso mediador do processo.

No capítulo de Alessandro Augusto de Azevedo (UFRN), o 
autor discute como as instituições de ensino superior brasileiras 
vivenciam um conjunto de importantes experiências pedagó-
gicas oriundo das demandas postas pelo Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária (PRONERA) instituído em 1998, a 



partir de mobilização dos movimentos sociais do campo, mais 
especialmente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), no sentido de garantir a viabilização de escolarização ao 
conjunto de assentados de reforma agrária no Brasil, desde a 
educação básica até a educação de nível superior. O autor consi-
dera que no cerne dessas experiências desenvolve-se uma rela-
ção entre as instituições oficiais de formação e os movimentos 
sociais do campo a partir da qual se elabora a proposta curricu-
lar que norteia as atividades acadêmicas dos cursos constituídos 
no PRONERA. O currículo torna-se, então, palco de conflitos e 
sinergias entre espaços distintos de produção de conhecimen-
to, numa trama atravessada pelas potencialidades e crises que 
ambos os espaços vivenciam numa contemporaneidade marcada 
por novas configurações sociais, políticas e culturais. O trabalho 
discute algumas das tensões e questões que marginam a rela-
ção entre as instituições oficiais de formação e os movimentos 
sociais, problematizando alguns parâmetros que estruturam 
discursividade e prática concreta desses sujeitos na construção 
dos cursos que lhes dão substância, bem como os horizontes 
possíveis para a criação de espaços e práticas dialógicos que 
instituam uma “ecologia de saberes” no plano da confecção de 
currículos dos cursos promovidos pelo PRONERA.

A quinta e última parte do livro é composta por três capí-
tulos que versam sobre as temáticas da cultura e das relações de 
gênero em suas conexões com o currículo. Numa tentativa de 
problematizar as resistências às questões de gênero e sexualida-
de em Planos Estaduais e Municipais de Educação, e num breve 
exercício de situar esse fato que constitui a história do nosso 
tempo presente, Girlane Martins Machado (UFRN) e Karyne Dias 
Coutinho (UFRN) discutem alguns significados atribuídos a gêne-
ro e sexualidade em suas relações com o terreno educacional. 



Analisando as representações do docente homem na 
Educação Infantil, Bruno Leonardo Bezerra da Silva (UFRN) e 
Karyne Dias Coutinho (UFRN) discutem as especificidades da 
inserção profissional de homens como educadores infantis, vivi-
das no cotidiano das instituições, de modo a construir discur-
sivamente as figuras do homem como “perigoso”, “poderoso” 
e “respeitado”. O autor e a autora chamam a atenção para o 
fato de que tais representações ajudam a perpetuar os vínculos 
histórica e culturalmente estabelecidos entre a figura masculi-
na e as imagens de autoridade, liderança, comando, ao mesmo 
tempo que reforça o suposto caráter natural das relações entre 
a figura feminina e o cuidado infantil. 

Com base nas lentes teóricas dos Estudos Culturais em 
Educação, Jessica Jaciana Silva Dantas (UFRN), Clara Beatriz Santos 
Pereira da Silva (UFRN) e Mariangela Momo (UFRN) discutem as 
(des)articulações entre cultura(s), currículo(s) e a escola contempo-
rânea, destacando a necessidade de pensar a escola em movimento 
contínuo, por meio de seus diferentes elementos culturais, bem 
como transgredir com a tendência monocultural e hegemônica que 
permeia suas práticas e silencia a diversidade cultural.

Esperamos que as lentes analíticas das investigações 
desenvolvidas pelos integrantes da Linha de Pesquisa Educação, 
Currículo e Práticas Pedagógicas contribuam, de alguma manei-
ra, para a reinvenção, não apenas dos olhares que jogamos sobre 
as temáticas abordadas, mas, principalmente, por meio desses 
olhares, que contribuam também para a reinvenção de práticas 
educativas pautadas em princípios inclusivos e democráticos. 

Denise Maria de Carvalho Lopes 
Karyne Dias Coutinho 



SUMÁRIO

PREFÁCIO

1 INFÂNCIAS, CURRÍCULO E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS

1.1 – A criatividade como expressão da 
subjetividade das crianças diante da cultura da 
mídia e do consumo no interior das escolas
Mariangela Momo 
Albertina Mitjáns Martínez

1.2 – A brincadeira sob a perspectiva de 
crianças do ensino fundamental
Uiliete Márcia Silva de Mendonça Pereira 
Maria Estela Costa Holanda Campelo

1.3 – Currículo na educação infantil:  
sentidos em movimento
Elaine Luciana Sobral Dantas 
Denise Maria de Carvalho Lopes

2 SENTIDOS E PRÁTICAS DA DOCÊNCIA NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

2.1 – Sentidos do ensinar e do aprender: diálogo 
reflexivo com professoras dos anos iniciais do 
ensino fundamental
Débora Maria do Nascimento 
Márcia Maria Gurgel Ribeiro

22

29

61

83

113



2.2 – Prática pedagógica nos anos iniciais  
do ensino fundamental:  
o saber histórico escolar e o processo de 
construção de conhecimento sobre a docência
Dulcineide da Silva Gomes 
Crislane Barbosa de Azevedo

2.3 – A representação social sobre a prática  
no PIBID:  
trabalhando com pequenos projetos nas aulas 
de matemática
Silvia Regina Pereira de Mendonça 
Erika dos Reis Gusmão Andrade

2.4 – Prática docente na educação  
infantil/pré-escola:  
Dificuldades vivenciadas
Rebeca Ramos Campos 
Maria Estela Costa Holanda Campelo

2.5 – Quando as crianças aprendem a ler 
e escrever na escola, quais são as práticas 
pedagógicas de suas professoras?
Adélia Dieb Ubarana 
Denise Maria de Carvalho Lopes

3 SENTIDOS E PRÁTICAS DA DOCÊNCIA NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

3.1 – Currículo e práticas pedagógicas na EJA: 
concepções dos profesores assentados
Divoene Pereira Cruz Silva 
Rosa Aparecida Pinheiro

143

169

190

215

248



3.2 – O emaranhado de teorias pedagógicas 
nas artes de fazer dos docentes da campanha 
de pé no chão também se aprende a ler
Fernanda Mayara Sales de Aquino 
Marisa Narcizo Sampaio

3.3 – Jovens educados da EJA e o sentido da 
certificação para um futuro melhor
Luana Sobral Hilario 
Alessandro Augusto de Azevedo

4 CURRÍCULO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

4.1 – Representações sociais de modelos de 
formação e das concepções de ensino do 
licienciando:  
implicações para a formação do professor
Erika dos Reis Gusmão Andrade

4.2 – O fazer da educação a distância na 
formação do docente:  
desafios à autonomia 
Maria Francinete Damasceno 
Rosália de Fátima e Silva

4.3 – Debates e embates nos territórios 
curriculares forjadores pelo programa nacional 
de educação na reforma agrária (PRONERA)
Alessandro Augusto de Azevedo

273

296

321

339

365



5 CULTURAS, GÊNEROS, CURRÍCULOS...

5.1 – Gênero e sexualidade em planos de 
educação:  
polêmicas e silenciamentos
Girlane Martins Machado 
Karyne Dias Coutinho 

5.2 – Representações do docente homem  
na educação infantil: “perigoso”, “poderoso”  
e “respeitado”
Bruno Leonardo Bezerra da Silva 
Karyne Dias Coutinho

5.3 – Culturas, currículos, escola 
contemporânea e suas desarticulações: uma 
proposta para a ativação das engrenagens
Jessica Jaciana Silva Dantas 
Clara Beatriz Santos Pereira da Silva 
Mariangela Momo

SOBRE OS AUTORES

395

416

445

467



PREFÁCIO

Eliete Santiago1

O livro EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E CULTURA: sentidos e práticas em 
movimento é resultado do esforço acadêmico da Linha de Pesquisa 
Educação, Currículo e Práticas Pedagógicas do Programa de 
Pós-Graduação em Educação (PPGE), da Universidade Federal 
do Rio Grande Norte (UFRN), unidade acadêmica consolidada 
historicamente, reconhecida pelas relações interinstitucio-
nais na região, bem como pelo intercâmbio e pela cooperação  
nacional e internacional. O livro é veículo em que circula a 
produção acadêmica de docentes e discentes do PPGE/UFRN e 
uma mostra do empenho e do compromisso acadêmico, polí-
tico e social da universidade com o desenvolvimento humano 
e social para além da região onde se localiza, corporificado no 
cumprimento das suas funções.

É uma obra colocada à disposição do grande público em 
um contexto histórico muito importante e difícil, momento 
em que o Brasil vive uma intensa e tensa disputa de projetos 
político e educacional, no movimento e no desfecho do golpe 
parlamentar-midiático (2016) que retirou a presidenta eleita 
das suas funções, substituindo-a por um governo indireto, 
cujas repercussões se fazem sentir na ameaça às conquistas 
da Constituição Cidadã de 1988, dentre as quais, destaca-se 

1 Professora Titular da UFPE, Pesquisadora da Linha de Pesquisa 

Formação de Professores e Prática Pedagógica do PPGE/UFPE. 

Coordenadora da Cátedra Paulo Freire/UFPE. Email:mesantiago@

uol.com.br
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a subtração de direitos sociais conquistados por trabalhado-
ras/trabalhadores deste país. Disputas e retrocessos se fazem 
sentir, particularmente na educação e na educação pública, 
cuja repercussão se mostra na composição dos mecanismos de 
participação e gestão coletiva, como o Conselho Nacional de 
Educação, o Fórum Nacional de Educação e o Plano Nacional 
de Educação. Medidas políticas essas que ganham corpo como 
Projetos de Emenda Constitucional (PEC), Projetos de Lei (PL) 
e Medidas Provisórias (MP) que tendem a reduzir/congelar o 
financiamento da educação por vinte anos, tal como propõe a 
PEC 241, por exemplo.

Ao mesmo tempo, os retrocessos ganham fôlego, visibili-
dade e materialidade em discursos de pretensa neutralidade da 
educação, a exemplo da “escola sem partido”, assim como nas 
iniciativas que traduzem o currículo escolar numa perspectiva 
restrita de conteúdos programáticos. Essa visão neotecnicista 
da educação exclui conteúdos educacionais que contribuem 
para expressar subjetividades, desenvolver a criticidade e a 
criatividade dos sujeitos da educação, cujas características são 
inerentes à natureza humana. É o que evidencia a pretendida 
reforma para o ensino médio (MP 746) que, ao ser realizada 
por medida provisória, é contestada por associações, institui-
ções de educação básica e de ensino superior, pesquisadoras/
es e segmentos de educação da sociedade brasileira, bem como 
por juristas dos tribunais superiores do Estado brasileiro. As 
vozes da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação (ANPED), Associação Nacional pela Formação dos 
Profissionais da Educação (ANFOPE), Conselho Nacional das 
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica (CONIF) e Universidade de Pernambuco (UPE), 
entre outras, fazem-se ouvir como porta-vozes de docentes, 
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pesquisadoras/es, servidores administrativos, estudantes e pais 
que rejeitam uma reforma sem participação social.

Os ventos do retrocesso afrontam os processos de 
profissionalização e autonomia docentes e escancaram o não 
reconhecimento da produção acadêmica acumulada pelas 
universidades, indicador de mérito e de qualidade da produ-
ção da educação brasileira, com rebatimentos, consequente-
mente, na qualidade da educação básica. É nesse contexto que 
EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E CULTURA: sentidos e práticas em movi-
mento chega ao grande público e faz circular conhecimento  
crítico sobre contextos, processos, saberes e intencionalidades 
da educação, assim como os seus processos de produção. É um 
livro que se inscreve no movimento de afirmação da univer-
sidade pública brasileira, da relevância social e acadêmica do 
trabalho docente, da valorização do conhecimento plural e da 
construção efetiva da escola pública de qualidade social. Ao 
mesmo tempo, reafirma também os princípios constitucio-
nais para a educação pública, presentes na Lei de Diretrizes e 
Bases para a Educação Nacional no que se refere à produção  
e à socialização do conhecimento. 

Em uma palavra, considero este livro como uma 
possibilidade para a compreensão dos avanços da educação  
brasileira nos últimos anos, da avaliação do trabalho docente 
e da abrangência da docência universitária. Do mesmo modo, 
ele traz importantes contribuições para que se possa avaliar o 
desmonte que a educação pública brasileira pode vir a sofrer se 
prosseguirem os ataques às suas bases e diretrizes de política. 
Vejo-o ainda como instrumento mobilizador da resistência para 
uma educação de qualidade social universal. Não tenho dúvida 
de que este livro chega em boa hora.
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A obra, coordenada pelas professoras Denise Maria de 
Carvalho Lopes e Karyne Dias Coutinho, é composta por temá-
ticas atuais e diversificadas que fazem parte da agenda da  
educação brasileira, presentes no debate nacional, com deman-
das para ensino, pesquisa, planejamento e avaliação. É trabalho 
de um coletivo, logo, de múltiplos olhares, que abarca questões 
de currículo, práticas pedagógicas, docência, formação de professo-
res, cultura, gênero e sexualidade, as quais atravessam a educação 
escolar e não escolar, desdobram-se como especificidades na 
educação básica, espaço no qual se explicitam suas singulari-
dades, possibilidades e desafios.

Neste livro, o coletivo de vinte e seis autoras/autores, que 
compôs dezessete capítulos organizados em cinco eixos temáti-
cos – Infâncias, currículo e práticas pedagógicas; Sentidos e práticas 
da docência na educação básica; Sentidos e práticas da docência na 
educação de jovens e adultos; Currículo e formação de professores; 
Culturas, gêneros e currículos – afirma a contribuição social e 
acadêmica da universidade para a compreensão, a análise e a 
intervenção na realidade; evidencia a não neutralidade da ciên-
cia e a politicidade da educação; assume o reconhecimento da 
condição de sujeito histórico e do conhecimento de estudantes 
e professoras/professores; e defende a profissionalização e a 
autonomia docente como condição de valorização profissional.

As temáticas ganham uma perspectiva relacional, assim 
sendo, não se permite isolar sujeitos-contextos-conhecimen-
tos, do mesmo modo que também não se permite dicotomi-
zar a relação docente-discente ou entre quem pesquisa e o 
sujeito participante da pesquisa. Ao contrário, temas e abor-
dagens afirmam a relação sujeito–objeto; sujeito-contexto; 
educação-cultura; cognição-criatividade; concepção-prática;  
diversidade-singularidade. Dito de outro modo, a perspectiva 
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relacional presente nesta obra declara a impossibilidade de 
leituras que não reconheçam a condição de sujeitos, a intencio-
nalidade do conhecimento e a natureza política da educação, 
por isso, a perspectiva qualitativa da pesquisa orienta todos 
os trabalhos que compõem a obra.

Assim, autoras/autores fazem chegar a nossas mãos 
um livro que valoriza as múltiplas linguagens, a diversidade 
e a pluralidade do conhecimento e os contextos de vida e de 
atuação profissional. Mostram a importância da educação de 
crianças, jovens e adultos, destacando concepções, saberes, 
sentidos e práticas. Educação no campo, educação presencial e 
educação a distância ganharam corpo na análise de concepções, 
políticas, conteúdos e práticas que possibilitam enveredar por 
uma discussão de resultados de pesquisas recentes que revelam 
possibilidades e limites do trabalho educativo.

Leitoras/leitores poderão não só ir ao encontro dos 
resultados da pesquisa mas ainda transitar pelos caminhos 
da pesquisa educacional por meio das abordagens utilizadas, 
como a Sociocultural, das Representações Sociais, Etnográfica, 
Análise do Discurso, Pesquisa Colaborativa. Poderão também 
interagir com narrativas de sujeitos de diferentes lugares, faixas 
etárias e níveis de escolarização, e, assim, conhecer percursos 
de pesquisa com base em procedimentos e técnicas e uso de 
fontes diversas – documental, bibliográfica, empírica.

A obra, entregue ao grande público, abrangente e especí-
fica ao mesmo tempo, contempla profissionais da educação que 
exercem a função de gestão da educação, a docência na educação 
básica e no ensino superior. Permite leituras de mundo e a proble-
matização de realidades. É, portanto, uma leitura indispensável 
a professoras/es de todos níveis, etapas e modalidades de ensino, 
a pesquisadoras/es e profissionais da educação em geral, que 
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atuam em sistemas de ensino, projetos educativos, em unidades 
escolares ou entidades de classes, movimentos sociais e institui-
ções de pesquisa. Nele a/o leitora/leitor tem a oportunidade de 
transitar pelas reflexões provocadas pelos textos e estabelecer 
o diálogo com os seus referenciais e a realidade pesquisada.

Tomar esse livro como um convite à leitura e prefaciá-lo 
me deu alegria e esperança. Sou agradecida pela oportunidade e 
pelo convite. A leitura também me faz cada vez mais esperanço-
sa e confiante em nosso trabalho indispensável no campo social 
e da educação. A esperança freiriana se move como trabalho e 
luta que não se confina na espera vã. É esse desejo, essa mobili-
zação que o trabalho dos meus pares mostra, desvelando como 
trabalhamos, incansavelmente, para construir a escola públi-
ca crítica que contribua para a formação humana do sujeito 
humano, no dizer de Paulo Freire e João Francisco de Souza. A 
esperança crítica freiriana permite desenhar e construir, a cada 
dia, uma escola pública crítica e criativa cuja contribuição se 
dá na troca de saberes entre os espaços de formação e atuação 
profissional. É essa esperança que este livro provoca em mim e 
que, para desvendá-la, convido-as/os para desfazer/fazer os fios 
que deram e dão tessitura às reflexões do pensar/fazer educa-
ção nos espaços escolares e não escolares. Uma boa leitura!

Eliete Santiago
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A cultura da mídia e do consumo1 e 
as crianças contemporâneas

É possível pensar que, nos últimos anos, têm ocorrido profundas 
mudanças em relação aos instrumentos e signos por meio dos 
quais as crianças têm acesso ao mundo. Fazemos essa afirma-
ção com base nas análises desenvolvidas por autores que se 
ocupam em estudar e descrever as mudanças nos modos de 
vida das sociedades pós-guerra, especialmente aquelas veri-
ficadas nas décadas finais do século XX e no início do século 
XXI. Percebe-se que as condições culturais contemporâneas 
têm alterado significativamente a constituição humana, prin-
cipalmente daqueles que chegaram e chegam ao mundo neste 

1  Não estamos utilizando o termo cultura na sua conceituação cientí-

fica, mas na forma cada vez mais comum de se referir a um elemento 

específico de significação social, no mesmo sentido, por exemplo, em 

que se fala de cultura de paz, cultura da violência etc.

1.1
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início do século XXI. Como argumenta Bauman (2007, p. 15), 
“seria imprudente negar, ou mesmo subestimar, a profunda 
mudança que o advento da ‘modernidade fluida’ produziu na 
condição humana”.

Entre os estudiosos que se ocupam em descrever, inter-
pretar e problematizar a condição cultural contemporânea, 
estão Bauman (1999a, 1999b, 2001, 2007, 2008), Jameson 
(2004), Harvey (1993), Klein (2003) e Canclini (2003). Há, então, 
inúmeras possibilidades de interpretar a condição cultural 
contemporânea. A que escolhemos para este artigo foi a de 
destacar, ainda que brevemente, alguns aspectos relaciona-
dos à cultura da mídia e do consumo. 

Em suas análises sobre o mundo contemporâneo, Jameson 
(2004) demonstra que uma das principais mudanças diz respeito 
ao fato de a cultura passar a ser um dos elementos centrais e 
organizativos de uma nova “ordem mundial”. Para ele, a cultu-
ra tornou-se um produto capaz de ser comercializado nos mais 
diversos pontos do globo, e tudo, inclusive os bens simbólicos e 
imateriais, pode transformar-se em mercadoria, diferentemente 
do que ocorre nas sociedades modernas, nas quais apenas os bens 
materiais, sólidos, podiam ser comercializados. 0(2013), em seu 
livro intitulado Sem Logo: a tirania das marcas em um planeta vendi-
do, também evidencia como bens tão imateriais, como marcas, 
podem ser inventados, produzidos e comercializados, podendo 
valer bilhões na lógica econômica organizativa das socieda-
des contemporâneas. Ao tratar dos processos de globalização, 
Canclini (2003) também aponta que grandes corporações, como 
a Coca-Cola, entendem que o mais importante para tornar-se 
global não é ter uma fábrica de seu produto em cada país, mas 
fazer parte da cultura viva de cada recanto do globo. A globaliza-
ção, portanto, não é apenas de mercadorias, mas de significados, 
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bens simbólicos, modos de vida e costumes colocados em circu-
lação pela mídia, principalmente a televisiva.

Bauman (1999a, 1999b, 2001, 2007, 2007, 2008) demonstra 
que a sociedade moderna se organizava por meio da esfera da 
produção e que as sociedades contemporâneas se organizam 
por meio da esfera do consumo. Dito de outro modo, para se ter 
valor na sociedade de produtores, era necessário ser produtivo, 
produzir algo sólido, material e, em grande medida, duradouro. 
Já na sociedade que se organiza e valoriza seus membros por 
meio da esfera do consumo, ser produtivo requer ter a capaci-
dade de consumir, principalmente bens materiais, o que gera 
a própria sociedade da efemeridade e da descartabilidade, mas 
também bens imateriais, como determinadas imagens, marcas, 
representações, tecnologias da comunicação e informações, 
caracterizando, assim, um tempo em que prevalece a dema-
siada oferta de bens e serviços de consumo; a efemeridade e a 
descartabilidade de bens materiais e culturais; o vertiginoso 
volume de informações e o excesso de imagens que passam por 
nós (e pelas quais passamos: outdoors, revistas, televisão, inter-
net, livros, imagens digitais etc.).

Grande parte dessas mudanças está relacionada às modi-
ficações na relação tempo e espaço, analisadas por Harvey 
(1993). O estudioso demonstra que, por exemplo, na época das 
grandes navegações, para obter prestígio, capital econômico e 
poder, era necessário atingir e dominar, antes do que outros, 
um determinado espaço. Já na contemporaneidade, para obter 
prestígio, capital econômico e poder, é necessário realizar o que 
ele chama de compressão tempo-espaço, em outras palavras, 
acessar vários espaços culturais e sociais, por meio das mídias 
e das tecnologias da comunicação, em tempo nenhum.
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Na busca por conquistar novos “espaços”, o segmento 
infantil passou a ser uma importante fatia do mercado consu-
midor e da lógica organizativa da sociedade de consumo – um 
“espaço” que precisava ser conquistado por meio da cultu-
ra do consumo. Sader (2004) demonstra o longo processo de 
segmentação do mercado, iniciando com jovens que passaram 
a consumir filmes, cosméticos e discos, no final do século XX, 
ampliando-se para a faixa etária dos 9 aos 13 anos, que passou 
a ser considerada a “alma do mercado juvenil”. Não demorou 
muito para que o mercado dirigisse suas estratégias de marke-
ting e seus produtos para crianças ainda menores, atingindo, 
inclusive, aquelas que estão em fase de gestação.

Em seu livro intitulado Nascidos para comprar, Schor (2009) 
demonstra que as crianças, nos Estados Unidos, eram conside-
radas apenas como compradoras de produtos baratos e que, 
aos poucos, foram se tornando centrais na cultura de consumo. 
Argumenta que atualmente as crianças e os jovens são o epicen-
tro da cultura de consumo norte-americana. Os anunciantes 
reconhecem a influência das crianças nas decisões das famí-
lias sobre aquisições que podem incluir desde compras em um 
supermercado até a compra de um determinado modelo de carro 
ou uma casa. Além disso, as crianças são ávidas consumidoras. 
Segundo seu estudo, as crianças norte-americanas, com um ano 
de idade, já assistem a programas televisivos direcionados a elas 
e já consomem a comida de seus anúncios. Com um ano e meio de 
idade, reconhecem logos e pedem os produtos que desejam por 
meio de suas marcas. Antes de completarem três anos e meio, 
pensam que as marcas que usam comunicam suas qualidades, 
como ser forte ou esperto, e antes mesmo de ingressarem no 
Ensino Fundamental, 25% delas já possuem uma televisão no 
quarto e passam mais de duas horas por dia vendo televisão.
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Desse modo, têm ocorrido profundas transformações no 
que se denomina de cultura infantil. Podemos dizer que um dos 
fenômenos que colaboraram para que modificássemos nossos 
entendimentos sobre as crianças e a maneira como elas vivem 
suas infâncias diz respeito à forma como a cultura infantil é 
produzida e propagada na contemporaneidade. Uma cultura 
que, cada vez mais, deixa de ser produzida e vivida pelas crian-
ças, segundo costumes locais, e passa a ser inventada, conforme 
Steinberg e Kincheloe (2001), por adultos em grandes corpo-
rações, tendo como único princípio o livre mercado. Assim, 
inventam, criam um determinado produto cultural – como, por 
exemplo, o Homem Aranha, seus discursos e significados –, e o 
que não existia passa a existir e a fazer parte da cultura midiá-
tica, principalmente televisiva, e da vida das crianças – e não 
apenas delas – nos mais diferentes pontos do globo. Associada 
ao produto cultural está uma infinidade de produtos materiais 
endereçados ao público infantil: roupas, calçados, alimentos, 
jogos, brinquedos, cosméticos, produtos de higiene, de beleza, 
tecnológicos, produtos para festas infantis, entre tantos outros.

A caracterização, por esses autores, das mudanças 
ocorridas no mundo faz-nos pensar que, provavelmente, os 
instrumentos e os signos que permitem às crianças do século 
XXI ter acesso ao mundo – interagir, reproduzir e produzir 
cultura – têm sido significativamente modificados.

 Mais do que isso, ao considerarmos a teoria da subjetivi-
dade de González Rey (2004, 2011b, 2012), é possível pensar que 
as produções simbólico-emocionais das crianças contemporâ-
neas – sua subjetividade – têm sido radicalmente modificadas se 
comparadas às das crianças de outros tempos. Com isso, não esta-
mos querendo generalizar e dizer que todas as crianças que estão 
sujeitas a condições culturais semelhantes possuem a mesma 
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subjetividade. Muito pelo contrário, a teoria da subjetividade de 
González Rey (2014a) considera o princípio da singularidade e o 
fato de que as produções simbólico-emocionais dos indivíduos 
não são um reflexo de certa realidade exterior, mas são produções 
que expressam o caráter gerador da subjetividade. Assim, o que 
queremos dizer é que mudanças significativas no mundo, neste 
início do século XXI, participam de modo singular na constituição 
da subjetividade das crianças contemporâneas, produzindo outros 
modos de ser criança e de viver a infância. 

A presença da cultura da mídia e do consumo 
na vida das crianças no interior das escolas

Se efetivamente estamos vivendo em uma sociedade 
que se organiza por meio do consumo, a escola não poderia 
estar imune a essa lógica organizativa. Em relação à inva-
são da cultura da mídia e do consumo nos espaços escolares 
contemporâneos, há um conjunto de pesquisas, nos últimos dez 
anos, em diferentes áreas do conhecimento, como é o caso da 
Comunicação Social e da Educação, que nos ajuda a entender 
esse fenômeno por diferentes prismas. Entre essas pesquisas, 
destacamos as de Schor (2009) e Klein (2003), que abordam o 
tema em relação às escolas nos Estados Unidos, e as de Costa 
(2004, 2006a, 2006b, 2007), precursora na abordagem do tema 
no Brasil. Das pesquisas de Costa, deriva um conjunto de outras 
pesquisas diretamente a elas relacionadas, como é o caso das de 
Momo (2007, 2012), Momo e Costa (2010), Costa e Momo (2009a, 
2009b), Silva (2014) e Ignácio (2014), entre outras, que focam o 
tema considerando as escolas brasileiras. 



A CRIATIVIDADE COMO EXPRESSÃO DA SUBJETIVIDADE DAS CRIANÇAS 
DIANTE DA CULTURA DA MÍDIA E DO CONSUMO NO INTERIOR DAS ESCOLAS

Mariangela Momo  
Albertina Mitjáns Martínez

35

Quanto ao processo de comercialização da escola pública 
nos Estados Unidos, Schor (2009) mostra-nos como ele ocorre a 
partir da metade da década de 1990. Ela evidencia um conjunto 
de estratégias utilizadas por grandes empresas para que suas 
marcas fizessem parte do cenário escolar e a comercialização 
acontecesse no interior das próprias escolas. Entre essas estra-
tégias, está o fornecimento de equipamentos, como televisões e 
vídeos, pela Channel One, empresa especializada em noticiários 
e anúncios publicitários, com o compromisso de que as escolas 
permitissem a audiência dos programas televisivos produzi-
dos pela emissora nos horários de aula. Também pode ocor-
rer a compra de espaços publicitários no interior das escolas, 
como em estádios, quadras esportivas e edifícios, e nas próprias 
salas de aula ou em ônibus escolares. Há evidências de que as 
grandes corporações passaram também a ter influência sobre 
a organização dos currículos escolares quando, por exemplo, 
patrocinam material didático expondo suas marcas em livros 
ou financiam atividades curriculares, como excursões que 
incluem visitas a uma determinada empresa.

Por um longo tempo, segundo Klein (2003), havia um 
lugar protegido das marcas e das estratégias de comercialização 
onde a juventude se reunia, conversava, estudava. Esse lugar 
eram as escolas. No entanto, “as marcas tinham de ir às esco-
las” (KLEIN, 2003, p. 111). A pesquisadora evidencia que, com 
os cortes orçamentários na década de 1990 nos Estados Unidos 
e a necessidade de recursos, principalmente tecnológicos, as 
escolas acabaram cedendo a propostas de grandes empresas 
que adentraram em seus muros, seja estampando os menus nas 
cantinas escolares na hora do almoço, seja vendendo refrigeran-
tes em máquinas do lado de fora dos ginásios esportivos, seja 
financiando os times de esporte das escolas e universidades.
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O conjunto de pesquisas produzidas nos últimos anos por 
Costa (2004, 2006a, 2006b, 2007) demonstra a invasão de artefa-
tos, identidades e práticas culturais relacionados à cultura da 
mídia e do consumo no interior de escolas brasileiras. A autora 
destaca o caráter quase planetário e inescapável da interpe-
lação dirigida ao consumo e argumenta que as crianças e os 
jovens parecem ser as presas mais fáceis de uma imensa teia 
produzida e articulada pelo mercado e pela mídia.

Os estudos produzidos em conjunto com Costa por 
uma das autoras deste texto – (MOMO; COSTA, 2010), (COSTA; 
MOMO, 2009a, 2009b) – também demonstram que o espaço 
escolar no Brasil tem sido conveniente para as grandes corpo-
rações exporem seus logos, seus discursos e sua lógica. Já o 
estudo de Silva (2014) investiga e problematiza os significa-
dos de roupas e acessórios vinculados à cultura da mídia e 
do consumo, usados por jovens na composição de suas iden-
tidades em escolas do Sul do Brasil. A pesquisa de Ignácio 
(2014) evidencia a pedagogização do discurso do consumo nas 
práticas discursivas escolares e o governamento dos sujei-
tos escolares para o consumo. As pesquisas desenvolvidas 
por Momo2, ao ocuparem-se em dar visibilidade e analisar as 
formas como as crianças pobres das escolas estudadas vivem 
a infância e se constituem como alunos, também ajudam a 

2  Trata-se das pesquisas: Mídia e consumo na produção de uma 

infância pós-moderna que vai à escola, vinculada ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (2004-2007), Mídia, consumo e culturas locais na produção de 

sujeitos infantis escolares na grande Natal (2009-2013) e Infância, 

Contemporaneidade e Educação (2012-2014), vinculadas à Pró-Reitoria 

de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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compreender certa consonância entre as crianças e as confi-
gurações culturais do mundo contemporâneo. Visibilidade, 
efemeridade, consumismo, ambivalência, fugacidade, descar-
tabilidade, individualismo, superficialidade e instabilidade 
fazem parte da vida das crianças das escolas estudadas. Cabe 
destacar que as pesquisas da investigadora foram realizadas 
em escolas localizadas no Sul do Brasil, de 2004 a 2007, e 
também no Nordeste do Brasil, de 2009 a 2014.

Partimos, então, do entendimento de que as produções 
simbólico-emocionais de muitas crianças no interior das esco-
las são produções que se relacionam com a cultura da mídia 
e do consumo na qual estão inseridas. Esse entendimento foi 
construído com a aproximação entre os estudos de Momo 
(2007, 2012, 2014), que evidenciam a presença da cultura da 
mídia e do consumo no interior das escolas, e os estudos de 
Mitjáns Martínez (1997, 2004, 2008, 2009, 2012, 2014a, 2014b, 
2014c) sobre a criatividade, incluindo a criatividade como 
expressão da subjetividade. Dito de outro modo, consideramos 
que a criatividade é uma das expressões da subjetividade das 
crianças e nos dedicamos a evidenciar e interpretar alguns 
de seus traços relacionados à cultura da mídia e do consumo 
no interior das escolas investigadas. Isso não quer dizer que a 
criatividade como expressão da subjetividade não se configure 
também por meio de outras relações, mas que, para muitas 
crianças, é marcada, em grande medida, pelas relações com 
a cultura da mídia e do consumo, e esse é nosso foco de inte-
resse neste artigo.

Nas pesquisas de Momo, já havia indícios da criatividade 
das crianças relacionada com a cultura da mídia e do consumo no 
interior das escolas investigadas. No entanto, a criatividade não 
foi tomada como objeto de estudo e não foi compreendida como 
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expressão da subjetividade das crianças. Por isso, no presen-
te artigo, alguns dos registros realizados nessas pesquisas são 
retomados para dar visibilidade à criatividade como expres-
são da subjetividade de algumas crianças. Trata-se de registros 
realizados em escolas públicas de Educação Infantil e de Ensino 
Fundamental da periferia de Porto Alegre/RS, de 2004 a 2008, e 
em escolas públicas de Educação Infantil da periferia de Natal/
RN, de 2009 a 2014. Somam-se a estes, outras informações cons-
truídas em escolas públicas de Educação Infantil do Distrito 
Federal (DF) durante o ano de 2015 em turmas de crianças com 
quatro e cinco anos de idade. Cabe destacar que estas últimas 
foram construídas e interpretadas pelas autoras deste texto no 
contexto de uma pesquisa de pós-doutorado3 que se fundamen-
tou na epistemologia qualitativa de González Rey (2002, 2011a, 
2014b). Além disso, é necessário sublinhar que são essas as infor-
mações centrais utilizadas na construção deste artigo.

3  Trata-se da pesquisa intitulada Processos criativos de ensino-apren-

dizagem em escolas de Educação Infantil do Distrito Federal diante 

de crianças (con)formadas pela cultura da mídia e do consumo, reali-

zada por Mariangela Momo, com apoio do CNPq, sob a supervisão/

orientação da professora Dra. Albertina Mitjáns Martinez.
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A criatividade como expressão da 
subjetividade das crianças diante da 
cultura da mídia e do consumo

Toda criação, e a própria criatividade, é fruto das condi-
ções de possibilidades históricas e culturais nas quais o sujeito 
está inserido. Essa afirmação pode ser sustentada nos estudos 
de Mitjáns Martínez (2004) e também nas ideias de Vigotsky 
(2009). Mitjáns Martínez (2004) argumenta que a criatividade 
não pode ser entendida como uma potencialidade psicológica 
inata do sujeito, mas deve ser vista como um processo humano 
constituído nas condições concretas das sociedades e de seus 
contextos sociorrelacionais específicos.

Se considerarmos as condições concretas de vida das 
crianças pequenas que frequentam turmas da Educação Infantil 
nos grandes centros urbanos, como é o caso de muitas crian-
ças das escolas investigadas no Distrito Federal, perceberemos 
que grande parte de suas experiências está vinculada à cultu-
ra midiática marcadamente televisiva e à cultura do consumo 
vinculada aos produtos culturais postos em circulação pela 
mídia. Vigotsky (2009) desenvolve o argumento de que a imagi-
nação é a base de toda a atividade criadora. A imaginação não 
acontece a partir do nada. Ela é produzida pelo indivíduo na 
relação com as experiências anteriores por meio de determi-
nadas combinações e reelaborações dessas experiências. Desse 
modo, se desde bebês as crianças acumulam uma infinidade de 
experiências da cultura da mídia e do consumo (muito viven-
ciaram, viram e ouviram da televisão, por exemplo), processos 
criativos podem, muito provavelmente, acontecer na relação 
com essas experiências.
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Foram inúmeros os processos imaginativos e criativos 
produzidos pelas crianças no interior das escolas investigadas, 
dos quais participaram elementos relacionados à cultura da 
mídia e do consumo. Foi, por exemplo, o caso de uma situação 
em que a professora, em uma escola do DF, estava trabalhando 
com o nome das crianças por meio de um jogo conhecido como 
o bingo do nome. Cada criança recebeu um papel com o seu 
nome escrito e formas geométricas recortadas de um material 
emborrachado, com a finalidade de que marcassem as letras 
que fossem sendo nomeadas pela professora durante o jogo. 
Assim que recebeu o seu material, um dos meninos colocou um 
triângulo na boca, entre os dentes e o lábio superior, e começou 
a dizer que era o Pica-Pau e a imitar os sons do personagem do 
desenho animado televisivo. Em seguida, outro menino retirou 
o triângulo da boca daquele menino, colocou em sua própria 
boca e também começou a imitar o Pica-Pau. Então, para dar 
continuidade ao “faz de conta que sou o Pica-Pau”, o menino que 
havia se imaginado como tal colocou em sua boca dois pequenos 
retângulos e deu continuidade à brincadeira. Em seguida, os 
outros dois meninos do mesmo grupo também colocaram outras 
formas geométricas em suas bocas para imitar os sons do perso-
nagem que logo se transformou em outro personagem televisivo 
o Bob Esponja, até que a professora pediu que eles parassem e 
prestassem atenção no jogo que ela estava conduzindo. Para 
Mitjáns Martínez (2014a), a imaginação tem sido considerada 
como um dos elementos fundamentais dos processos criativos 
e está intimamente relacionada à emoção. Vigotsky (2009, p. 19) 
também considerava que “o sentimento, assim como as ideias, 
move a criação do homem”. Na cena descrita, parece-nos que 
a emoção esteve envolvida com a criação da brincadeira e a 
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“vivência” do personagem televisivo e também participou da 
interação acontecida entre os meninos.

É muito comum que, durante as atividades promovidas 
pelas professoras nas escolas investigadas no DF, as crianças 
se utilizem de elementos da cultura da mídia e do consumo 
em processos imaginativos e criativos e “escapem” ao que foi 
inicialmente proposto pelas professoras. É o caso de dese-
nhos, esculturas construídas com massinha de modelar, cola-
gens realizadas com materiais diversos sobre folha de papel, 
composições com tintas de cores variadas sobre cartolina em 
atividade em grupo, entre outras atividades que são produzidas 
por muitas crianças com criações que remetem ao universo da 
mídia e do consumo. Nessas atividades, surgem construções que 
representam pistas de skate e da Hot Wills, Frozen, Ben10, prin-
cesas da Disney, Batman, Monster High, Peppa Pig, Dinossauros, 
Homem de Ferro, robôs, entre tantos outros personagens, situa-
ções e narrativas que remetem ao universo da mídia e do consu-
mo. Vinculado a essas materialidades criadas pelas crianças, em 
muitas circunstâncias, está um conjunto de falas compostas por 
expressões televisivas, músicas em voga na mídia do momen-
to e posturas corporais que remetem ao universo intertextual 
midiático. Em muitas situações, outras crianças, e até mesmo as 
professoras, julgam essas produções como bonitas, interessan-
tes, legais e criativas e expressam verbalmente seu julgamento. 
Isso remete ao fato de que a significação de valor que as pessoas 
conferem ao que é produzido colabora para considerar, ou não, 
algo como criativo (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2009). Porém, conside-
rando a dimensão funcional da criatividade, mais importante 
do que o julgamento dos outros para avaliar algo como criativo 
é o impacto do produzido na satisfação do indivíduo e no seu 
desenvolvimento (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2009), e a satisfação 
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das crianças ficou evidente no brilho dos seus olhos, nas suas 
expressões verbais e na exposição orgulhosa de suas criações.

Figura 1 – Com um traço eu  

criei... uma cabeça de robô.4

Fonte: Autoria própria.

Ainda mais comum é que expressões imaginativas e criati-
vas vinculadas ao universo da mídia e do consumo aconteçam em 
momentos em que as crianças estão mais livres, sem a condução 
das professoras, como é o caso das brincadeiras no parque, na 
sala de aula ou mesmo nos momentos de higiene. Meninos imagi-
nam-se o Homem Aranha e coletivamente escalam uma cerca, 
imitando o personagem e disputando quem vai chegar antes ao 
topo. O Homem Aranha também se faz presente no momento do 
parque, em outra das escolas investigadas no DF, e durante uma 
hora escala bancos, brinquedos do parque e mesa de concreto 
com sua “máscara” de Homem Aranha. A partir das personagens 
do filme Frozen, em formato de bonecas, meninas constroem uma 

4 Todas as imagens utilizadas neste artigo foram produzidas no contexto 

das pesquisas citadas e possuem a devida autorização dos responsáveis 

pelas crianças para a sua publicação. Além disso, são imagens que têm 

a intenção de armar uma perspectiva para ver a interpretação cons-

truída pelas autoras ao longo do artigo.

Figura 2 – Pista de Skate e  

Hot Wills.

Fonte: Autoria própria.
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narrativa coletiva no entrelaçamento de elementos que remetem 
ao filme, aos brinquedos produzidos por indústrias a partir do 
filme e a possíveis vivências do universo escolar e familiar.

Figura 3 – A escalada dos  

Homens Aranha.

Fonte: Autoria própria.

Figura 5 – Frozen, uma história  

inventada por meninas na hora  

do parque.

Fonte: Autoria própria.

Figura 4 – Homem Aranha 

mascarado.

Fonte: Autoria própria.
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No momento da brincadeira com jogos de encaixe, um dos 
meninos – que com frequência fala dos filmes sobre dinossauros, 
dos bonecos dos dinossauros e os imita – cria uma forma e diz 
que é um Tiranossauro Rex. Logo outros meninos que com ele 
estão também criam seus próprios dinossauros. Mais do que isso, 
esse menino inicia uma brincadeira com expressões verbais que 
lembram a língua inglesa e que a própria pesquisadora e também 
a professora têm dificuldade de compreender. Em outra situa-
ção, durante a brincadeira na sala, meninos amarram bandanas 
na cabeça e brincam de lutar taekwondo, mas é no momento da 
escovação dos dentes, em frente ao espelho, que eles começam 
a imaginar-se lutadores do UFC – Ultimate Fighting Championship 
(programa televisivo de luta transmitido também em canais aber-
tos da televisão brasileira). Não só se imaginam lutadores como 
ainda iniciam uma “luta” para disputar o creme dental que estava 
na mão de um deles. Essas são apenas algumas das produções nas 
escolas pesquisadas no DF que remetem ao universo da mídia e do 
consumo; muitas outras poderiam estar aqui visibilizadas.

Figura 6 – Tiranossauro Rex.

Fonte: Autoria própria.

Figura 7 – Lutadores do UFC.

Fonte: Autoria própria.
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Podemos dizer que os produtos culturais – como filmes 
infantis, programas televisivos, brinquedos – são frutos, na maio-
ria das vezes, de processos criativos complexos de determinados 
grupos sociais, como as grandes corporações empresariais. Esses 
produtos, que estão no mundo, acabam sendo “matéria-prima” 
para as “pequenas” criações infantis de muitas crianças. Em 
outras palavras, a cultura midiática e de consumo só existe para 
as crianças em suas configurações subjetivas, 

[...] pois as coisas na experiência humana só existem através 
do sentido que elas cumprem na própria experiência, e não 
por aquilo que possam representar fora dessa experiência” 
(GONZÁLEZ REY, 2014a, p. 41). 

Assim, as situações relatadas acabam por nos dar indi-
cativos sobre as configurações subjetivas das crianças. Embora 
tenhamos a compreensão de que as configurações subjetivas de 
cada sujeito são singulares, há indícios de que o universo da mídia 
e do consumo contribui para a produção de sentidos subjetivos 
que integram as configurações subjetivas de muitas crianças.

Entendemos configuração subjetiva, na concepção de 
González Rey (2011b), como uma unidade que integra sentidos 
subjetivos dominantes para o sujeito em meio a uma diversidade 
de possibilidades. Nessa diversidade de possibilidades, pare-
ce-nos que o universo da mídia e do consumo é um dos que se 
expressa em sentidos subjetivos dominantes para muitas crian-
ças. Provavelmente, há também crianças para quem o universo 
da mídia e do consumo não participa de suas configurações 
subjetivas dominantes já que crianças expostas a condições 
culturais semelhantes podem expressar distintas configurações 
e sentidos subjetivos em suas experiências vividas. 
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Embora o objetivo deste artigo não tenha sido abordar 
as configurações e os sentidos subjetivos das crianças, se reto-
marmos as experiências vividas por elas no contexto escolar e 
relatadas neste texto, poderemos dizer que o que estimulou a 
sua imaginação e a sua emocionalidade foram elementos vincu-
lados à mídia e ao consumo. Elas criaram situações envolventes 
e vivazes, capazes de atingir os entendimentos e sentimentos 
de outras crianças que com elas estavam. Mais do que isso, 
realizaram pequenas criações que expressaram a sua própria 
emoção em um movimento de distanciar-se, em muitas situa-
ções, do que era proposto pelas professoras e se aproximar, por 
meio de suas criações, de outro universo, do qual participou a 
cultura da mídia e do consumo. A criatividade, então, ascende 
como expressão da subjetividade das crianças. Nesse sentido, 
sublinhamos que, para que a subjetividade de cada criança se 
tornasse, em alguma medida, inteligível, seria necessária a 
realização de investigações que buscassem a compreensão dos 
sentidos subjetivos e das configurações subjetivas das crianças. 

Como o foco deste artigo se refere à criatividade como 
expressão da subjetividade das crianças, de algum modo, ele 
também colabora para promover algum nível de inteligibilida-
de dos processos subjetivos vividos pelas crianças em questão. 
Mas o que, efetivamente, estamos entendendo por criativida-
de? Mitjáns Martínez (2009) reconhece que a criatividade, a 
partir de uma perspectiva histórico-cultural, pode expressar-
-se no mínimo de três formas, quais sejam: como produção de 
novidade; como capacidade especificamente humana de gerar 
produtos culturais significativos; e como capacidade de produ-
ção de novidade e valor na vida cotidiana. Ao tomarmos esse 
entendimento de criatividade, podemos, novamente, retomar 
as situações vividas pelas crianças, as quais nomeamos como 
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“pequenas criações”, e as interpretar como criativas. Esse modo 
de nomear não é porque as consideramos inferiores, mas porque 
entendemos que são criações bastante efêmeras, que surgem e 
se “desfazem” de modo muito rápido, de acordo com as próprias 
possibilidades e impossibilidades das crianças que as inventam 
no contexto escolar e conforme a própria lógica das sociedades 
contemporâneas, onde impera a fluidez.

Essas pequenas criações podem ser compreendidas como 
produções de novidade por meio de diferentes prismas. Um 
deles é que as crianças criam algo novo, distinto e diferente do 
que é proporcionado ou solicitado pela professora ou pela esco-
la. Criam algo que não se espera que aconteça naquele contexto 
ou naquela situação específica. Há também a transformação de 
materiais eminentemente escolares – como papéis, tintas e colas 
– para a criação de elementos usualmente interpretados como 
não escolares, como é o caso da criação de bonecos do Batman 
quando se espera que as crianças desenhem a figura humana. 
No entanto, ao mesmo tempo que é algo novo, é também algo 
que pode ser rapidamente reconhecido, interpretado e vivido 
pelas outras crianças. Portanto, algo culturalmente significa-
tivo e, não necessariamente, material.

É o que ocorre nas brincadeiras de Homem Aranha e de 
lutadores do UFC ou na narrativa coletiva com elementos do 
filme Frozen. Nesse sentido, evidencia-se a criatividade como 
processo, e não apenas como um produto (MITJÁNS MARTÍNEZ, 
2014a). Ao mesmo tempo, percebe-se algo que tem valor na 
vida cotidiana do contexto escolar, um valor que está bastante 
atrelado à possibilidade de atrair a atenção de outras crianças 
para o seu foco de interesse e com elas brincar, ou mesmo de 
conseguir algo que é de valor, como os próprios brinquedos 
disponíveis na escola ou até o creme dental, no caso de uma das 
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vivências relatadas sobre a luta de UFC no banheiro. O menino 
vencedor da “luta” foi o primeiro a utilizar o creme dental e dele 
se apossou, impedindo que outros dois meninos o utilizassem. 
Ainda sobre a possibilidade de criar algo novo e de valor na 
vida cotidiana escolar, destacamos situações em que crianças 
e jovens que não têm dinheiro para satisfazer seus desejos de 
consumo encontram, em processos criativos, a possibilidade de 
produzir materialidades que permitam essa satisfação.

Nos registros realizados em escolas públicas de Educação 
Infantil e de Ensino Fundamental da periferia de Porto Alegre/
RS, de 2004 a 2008, há um conjunto de experiências das crian-
ças e jovens em que, mesmo as muito pequenas, procuravam 
produzir seus corpos de forma espetacular para estarem em 
harmonia com o mundo das visibilidades e serem apreciadas no 
contexto escolar. Dito de outro modo, elas acabavam por reali-
zar a produção de seus corpos para expor no contexto escolar 
(cortes de cabelo imitando ícones midiáticos, camisetas cor-de-
-rosa da Barbie coladas ao corpo e calçados do Homem-Aranha 
davam visibilidade e prestígio para as crianças), muitas vezes 
utilizando esse contexto para criar suas produções corporais. 
Por exemplo, crianças muito pequenas pediam que crianças 
maiores, no ambiente escolar, desenhassem tatuagens em seus 
corpos com caneta esferográfica; imprimiam em seus corpos 
tatuagens adesivas que eram negociadas na escola (geralmente 
compradas junto com chicletes por alguns centavos); e jovens 
planejavam, em conversas durante as aulas expositivas dos 
professores, como fariam para tatuar em seus corpos a marca 
desejada. Eles não tinham dinheiro para fazer uma tatuagem 
e usavam o procedimento de aquecer uma agulha de costura, 
imergi-la em tinta de caneta esferográfica e introduzi-la sob 
a pele para marcar a letra inicial do nome do ser amado no 
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próprio corpo. Muitas dessas práticas foram registradas em 
imagens, três das quais disponibilizamos a seguir.

Figura 8 – Tatuagem de caneta  

esferográfica.

Fonte: Autoria própria.

Figura 10 – Tatuagem  

ferimento: agulha de costura  

e tinta sob a pele.

Fonte: Autoria própria.

A necessidade que as crianças tinham de participar de 
uma cultura amplamente aceita e compartilhada na mídia e 
nos grupos sociais a que pertenciam fazia com que encontras-
sem formas criativas de satisfazê-la no contexto escolar, apesar 
das limitações financeiras. Destaca-se, então, novamente, a 

Figura 9 – Tatuagens adesivas de 

chicletes.

Fonte: Autoria própria.
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participação do emocional na produção dos processos cria-
tivos (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2009) – uma emocionalidade tão 
forte ao ponto de suportar dores físicas para realizar uma 
tatuagem-ferimento.

Esse também foi o caso, em 2012, em uma escola de 
Educação Básica em Natal, de um menino de 11 anos de idade 
que disse para a professora que ele poderia fixar para ela 
os trabalhos no mural da sala de aula com os alfinetes que 
possuíam bolinhas plásticas em uma das pontas. Quando a 
professora e o restante dos colegas perceberam, o menino já 
havia introduzido na pele do seu queixo um alfinete, tornando-
-o uma espécie de piercing, e a pele sangrava, mas ele expunha 
com orgulho para todos o seu novo piercing. A professora levou 
o menino até a sala da direção, perguntando, angustiada: “o 
que devo fazer?”. 

Já em 2013, em uma escola de Educação Infantil no muni-
cípio de Natal (RN), a professora, de modo prático, ensinou as 
crianças a obterem tinta a partir de papel crepom. A finalidade 
da atividade prevista pela professora era a de que as crian-
ças utilizassem a tinta para desenhar em um papel ofício, mas 
muitas meninas acabaram por utilizar a tinta para pintar seus 
cabelos em vez de pintar o papel. Uma menina pintava o cabelo 
da outra, na tentativa de obter mexas coloridas, como se esti-
vessem em um salão de beleza. 

Nessas situações, também podemos compreender a  
criatividade “[...] definida não apenas com base no critério da 
novidade, mas também pelo valor, pela significação do produ-
zido [...]” (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2009, p. 19). Quem valoriza, 
quem atribui valor ao que foi produzido são as próprias crian-
ças que compartilham dessa cultura e, portanto, legítimas para 
validar o que foi produzido. Em outras palavras, vê-se “a ideia 
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da criatividade associada a um produto significativo, social e 
historicamente determinado [...]” (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2009, p. 
15) – nesses casos, produtos sociais relativos à produção espeta-
cular do próprio corpo, um produto fruto de seu tempo, social 
e historicamente determinado. 

Pode parecer incômodo o fato de considerarmos como 
criatividade determinadas expressões das crianças eviden-
ciadas ao longo deste texto. Porém, pensamos que elas  
efetivamente nos fornecem indícios da subjetividade de 
muitas crianças, ou pelo menos de seus recursos subjetivos; 
mais do que isso, levam-nos a pensar o tipo de sujeito que 
estamos formando. Não seria difícil, embora não seja o propó-
sito deste texto, fazer um apanhado de processos criativos 
criados por jovens contemporâneos relacionados ao mundo 
do crime para satisfazer seus desejos e anseios de consumo. 
A criatividade, portanto, não é tomada como algo necessa-
riamente atrelado ao bem, ao belo, à ética, mas intimamente 
vinculada ao contexto cultural e histórico no qual os sujeitos 
estão inseridos.

Implicações para o âmbito da 
educação escolarizada

São muitas as implicações da criatividade das crianças 
atreladas à cultura da mídia e do consumo para a educação 
escolarizada. Ocupamo-nos, neste estudo, em apontar apenas 
algumas implicações, e muitas outras são possíveis. Uma dessas 
implicações diz respeito ao fato de que a atividade criadora 
depende da diversidade e da riqueza das experiências anterio-
res (VIGOTSKY, 2009). Se as crianças demonstram que possuem 
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matéria-prima para criar a partir de suas experiências com a 
mídia e o consumo, experiências marcadas pela emoção, cabe 
a nós, educadores, perguntarmo-nos: estamos fornecendo 
matéria-prima para que as crianças possam criar em relação 
às aprendizagens escolares?

Outra implicação é pensar sobre qual o lugar da emoção 
nos contextos escolares. A cultura da mídia e do consumo é 
regida pelo deleite, pelo prazer, pela fruição, e promove expe-
riências emocionais marcantes para muitas crianças. Tais 
experiências movem-nas a sentir, a criar e a imaginar. Nesse 
processo, a escola tem promovido experiências emocionais que 
permitam que as crianças sintam, imaginem e criem?

Uma terceira implicação, entre outras, refere-se ao fato 
de que são as grandes criações, entre outros fatores, que movem 
e modificam o mundo (basta pensarmos nas invenções tecno-
lógicas, por exemplo, ou nas mudanças no mundo descritas no 
início deste texto). No entanto, as grandes criações são feitas 
por pessoas que um dia também foram crianças, frutos do seu 
tempo, de sua época, dos processos vividos pela humanidade 
ao longo de sua história. Então, cabe a nós perguntar: que tipo 
de criatividade estamos promovendo na escola e que tipo de 
indivíduo está se formando. Se a criatividade pode ser enten-
dida como a expressão da subjetividade, ela deveria tornar-se 
foco de investimento educacional, uma vez que, ao promover-se 
a criatividade, também se está atuando sobre os indivíduos, 
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contribuindo para que sejam sujeitos5 da sua aprendizagem e de 
seu desenvolvimento. Se a educação escolarizada abre mão da 
criatividade, de algum modo, ela permite que as crianças conti-
nuem sendo sujeitos apenas do consumo e da cultura midiática. 

5  Compreendemos sujeito em sua indissociabilidade da própria noção 

de subjetividade, de acordo com González Rey (2011c). Dito de outro 

modo, para o autor, a pessoa não é um produto ou resultado de práti-

cas sociais, ela tem capacidade geradora diante do vivido e se torna 

sujeito quando é capaz de gerar alternativas de sentidos subjetivos 

diante de sistemas hegemônicos. 
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A BRINCADEIRA SOB A 
PERSPECTIVA DE CRIANÇAS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL

Uiliete Márcia Silva de Mendonça Pereira
Maria Estela Costa Holanda Campelo

A investigação discutida neste artigo se refere à brincadeira 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, sob a perspectiva 
de crianças desse nível de ensino. Focalizamos, como sujeitos 
do trabalho, quinze crianças que têm, em média, de 6 a 8 anos 
de idade e, como lócus, o Núcleo de Educação da Infância – 
NEI/CAp/UFRN. Nossa pesquisa objetiva conhecer, analisar 
e apreender as manifestações e as expressões culturais das 
crianças, tendo a brincadeira como categoria de análise e as 
crianças como sujeitos de pesquisa, portadoras de linguagens 
e produtoras de cultura.

Por uma questão ética, os sujeitos da pesquisa não serão 
identificados. Assim, ao longo do trabalho, utilizamos uma 
metáfora – A história “Alice no país das maravilhas” de Lewis 
Carroll. Nesse sentido, as crianças serão chamadas por codi-
nomes, escolhidos por elas, entre os personagens da história 
citada, quais sejam: Rei de Copas; Canária; Águia; Valete de 
Copas; Coelho Branco; Gata Diná; Tartaruga; Lagarta Azul; 
Duquesa; Gato de Cheshire; Rainha de Copas; Lebre de Março; 
Gralha; Pato; e Arara.

Vinculamos o nosso percurso metodológico à aborda-
gem qualitativa de pesquisa, trabalhando com a etnografia 
e as narrativas infantis. Utilizamos como procedimentos de 

1.2
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construção dos dados a entrevista narrativa, a observação e a 
análise documental. As análises elaboradas ao longo do traba-
lho foram norteadas pelos princípios da Análise de Conteúdo 
(BARDIN, 2011), procurando transitar pela relação teoria/práti-
ca, estabelecendo diálogos com os sujeitos da pesquisa e outros 
autores consultados.

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desen-
volvimento da identidade e da autonomia da criança. O brincar 
cria para a criança inúmeras possibilidades de ação, compreen-
são, reconhecimento e interpretação do seu mundo, a partir do 
qual são feitas criações que lhe permitem navegar por outros 
horizontes, outros tempos e outros lugares, agindo com auto-
nomia e forjando a própria experiência social (BORBA, 2007).

A esse respeito, no nosso campo empírico – NEI/
CAp/UFRN –, há a compreensão de que a brincadeira exer-
ce um papel fundamental no desenvolvimento da criança, 
pois proporciona a troca de experiências, a interação com o 
outro, possibilitando-lhe pensar nas suas ações por meio de 
diferentes experimentações: no jogo, no faz de conta, permi-
tindo a aprendizagem de regras, valores, atitudes, construin-
do e reconstruindo seu conhecimento. De forma coerente, 
o brincar é, pois, um dos eixos fundamentais da Proposta 
Pedagógica da escola referida. Essa atividade é incorporada 
à prática da instituição como experiência de cultura, uma 
vez que os processos de desenvolvimento e de aprendizagem 
envolvidos no brincar são também constitutivos do processo 
de apropriação de conhecimentos, ou seja, a brincadeira é, 
naquele espaço, considerada como fator importante para o 
desenvolvimento da criança. 

Nesse contexto, entendemos que o brincar possui um 
sentido social e está fortemente associado à cultura e às 
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condições de vida daqueles que brincam. Segundo Brougère 
(1997), toda sociedade é formada por uma cultura que dispõe 
de imagens, representações, símbolos e significados expressi-
vos, dentro de um espaço social. Por meio da brincadeira, as 
crianças se apropriam dessa cultura e se inserem na sociedade, 
podendo se expressar e criar novas produções, o que é bastante 
salutar para o seu desenvolvimento.

Nessa mesma perspectiva, estão os estudos realizados por 
Vygotsky (1998), os quais defendem que a brincadeira favorece 
a ampliação da Zona de Desenvolvimento Proximal1, pois, ao 
brincar, a criança age de modo que ultrapassa o comportamento 
da sua faixa etária e da sua realidade diária, produzindo ativi-
dades e experiências novas, criando modos de pensar e agir 
no mundo, que desafiam os conhecimentos já internalizados.

A brincadeira deveria ser um dos eixos fundamentais 
trabalhados na educação de crianças. Essa atividade é incor-
porada como experiência de cultura, uma vez que os processos 
de desenvolvimento e de aprendizagem envolvidos no brincar 
são também constitutivos do processo de apropriação de conhe-
cimentos, ou seja, a brincadeira é de fundamental importância 
para o desenvolvimento da criança.

1 A zona de desenvolvimento proximal (ZDP) é um espaço 
dinâmico de aprendizagem, que de acordo com as ideias de 
Vygotsky (1998), implica a relação entre o nível de desenvol-
vimento real – determinado pela capacidade de solução de 
problemas de modo independente – e o nível de desenvolvi-
mento proximal – determinado através de resolução de um 
problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com companheiros mais capazes.
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Rossler (2006) aponta que o desenvolvimento do ser 
humano acontece de acordo com a apropriação da cultura e com 
as diversas mediações que o indivíduo realiza ao longo da sua 
vida. Esses fatores o tornam capaz de reproduzir, transformar 
e exteriorizar aquilo do qual se apropriou. Acreditamos que a 
criança recorre à brincadeira como mediadora desse processo 
de apropriação, expandindo suas relações com o mundo dos 
objetos e símbolos humanos. Dessa forma, assimila, compreende 
e aprende a viver socialmente no espaço em que está inserida.

Brincar, portanto, é uma das atividades imprescindíveis 
para o desenvolvimento da identidade e da autonomia da crian-
ça. Segundo Leontiev (1988, p. 122), 

o desenvolvimento mental de uma criança é conscientemente 
regulado, sobretudo pelo controle de sua relação precípua e 
dominante com a realidade, pelo controle de sua atividade 
principal, que é a brincadeira.

Tal afirmação reforça o entendimento sobre a importân-
cia da brincadeira para o desenvolvimento infantil e nos instiga 
a buscar as ideias das crianças acerca do brincar.

O olhar das crianças se constitui um desafio para os pesqui-
sadores. No que se refere às metodologias de pesquisas com crian-
ças, percebemos a importância de dar vez e voz às culturas e às 
histórias lúdicas das crianças, como uma possibilidade de conhecer 
para melhor compreender/explicar as relações entre professores e 
alunos. Conforme ratificam Silvestre, Ferreira e Araújo (2010), ao 
ouvir as crianças, temos como desafio refletir sobre a importância 
dessa escuta para, a partir de sua voz, consolidar uma interação 
entre o universo infantil e adulto, buscando compreender/explicar 
o mundo que nos rodeia. Nessa perspectiva, Kramer (2003, p. 16) 
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também chama a atenção dizendo que “olhar o mundo a partir 
do ponto de vista da criança pode revelar contradições e outra 
maneira de ver a realidade”.

Olhar/ver o cotidiano das crianças pequenas e grandes, 
buscando, dessa forma, modos de abordar essas realidades se 
configura como um exercício teórico-metodológico e epistemo-
lógico de suma importância, porque cria possibilidades de nos 
aproximarmos mais desses seres sociais infantes, ampliando 
o nosso entendimento acerca de suas visões de mundo e de 
sociedade. Esse entendimento é ressaltado por Demartini (2005,  
p. 8), quando destacam que

[...] muitos pesquisadores, salvo exceções, continuam em seus 
pedestrais adultocêntricos no “campo” de pesquisa, campo 
que poderia ser um enorme verde florido de sons, lingua-
gens e gestualidades lúdicas, mas que lamentavelmente 
constitui-se ainda numa ardilosa forma de vomitar os seus 
métodos positivistas. Métodos eivados de uma racionalidade 
instrumental que transforma as crianças em cobaias, tábulas 
rasas, “coisa” ou folha de papel em branco. [...]. É importan-
te desafiar os pesquisadores ao enfrentamento da pesquisa 
com crianças, de trazer à tona as implicações das relações 
estabelecidas pelo pesquisador com esses “novos” sujeitos, 
especialmente quando pensamos nas diferentes linguagens 
que podem permear essas relações.

Essa constitui-se em uma nova forma de encarar as crian-
ças como sujeitos que possuem um olhar crítico, que pensam, 
agem e sentem, como seres singulares e especiais, que têm 
direitos e deveres, que se constituem, desenvolvem-se nas 
interações sociais, aprendendo, incorporando e ressignificando 
práticas culturais, ou seja, sujeitos que têm vez e voz na educa-
ção (BRASIL, 1998). Nesse sentido, também esclarece Kramer 
(2003, p. 81): 
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Não podemos continuar a olhar para as crianças como aque-
les que não são sujeitos de direitos. Precisamos aprender com 
as crianças, olhar seus gestos, ouvir suas falas, compreender 
suas interações, ver suas produções.

Apesar de se constituir como desafio, alguns estudos sobre 
a metodologia com crianças já foram apontados no Brasil. São 
eles: Campos e Cruz (2006); Cruz (2008); Araújo (2008); Silvestre, 
Ferreira e Araújo (2008); Faria, Demartini e Prado (2005). No que 
diz respeito a dar “vez” e “voz” às crianças, percebemos uma 
nova concepção de criança, que reforça essa nova forma de inves-
tigação. Nessa direção, Kramer (2003) desvela uma concepção na 
qual a criança vê a olho nu, fala o que pensa e sente a seu respeito, 
acerca do mundo adulto e da sociedade contemporânea. Nesse 
caso, não podemos nos infantilizar, mas aprender com as crian-
ças, a partir desse olhar, que dá nova forma às coisas, desmonta 
brinquedos, vira o mundo de ponta cabeça.

As pesquisas com crianças são importantes fontes de 
dados nessa direção, porque tornam possível evidenciar as 
crianças como tendo as suas próprias perspectivas acerca do 
mundo social. Particularmente, essa abordagem de pesquisa 
com a criança nos permitiu conhecer um pouco mais a própria 
condição humana. Nessa mesma direção, corroboramos os 
estudos de Kramer (2003), quando destaca que a pesquisa com 
crianças é também um modo de compreendermos criticamen-
te a produção cultural de nossa época e os lugares sociais que 
adultos e crianças ocupam nesse processo de criação.

Conhecer e aprender as manifestações e expressões 
culturais das crianças, tendo a brincadeira como categoria de 
análise e as crianças como sujeitos de pesquisa, portadoras de 
linguagens e produtoras de cultura, tem permitido alargar o 
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olhar da Psicologia, no sentido da ampliação das possibilidades 
de estabelecimento de relações diversas em que as múltiplas 
dimensões humanas possam ser reconhecidas, pois revelarão 
também as culturas infantis (DEMARTINI, 2005).

As crianças são produtoras de cultura no sentido de 
serem capazes de construir de forma sistematizada modos 
de significação do mundo e de ação intencional, que são 
distintos dos modos adultos de significação e de ação. Essas  
culturas produzidas pelas crianças resultam do processo social 
de construção da infância. Ademais, a compreensão das cultu-
ras da infância só poderá ser feita na conjugação da análise da 
produção das formas culturais para a infância com a recepção  
efetiva dessas formas pelas crianças. Essa compreensão não 
pode deixar igualmente de pôr em relevo aquilo que são as 
formas culturais autônomas geradas pelas crianças nas suas 
interações e nas interações com os adultos e com a natureza, e 
que as caracterizam não apenas como fruidores mas também 
como criadores culturais (SARMENTO, 2003).

É fundamental conhecer as crianças, pois elas nos reve-
lam muitas coisas que são importantes para nós, adultos,  
refletirmos, haja vista que

O olhar das crianças permite revelar fenômenos sociais que 
o olhar dos adultos deixa na penumbra ou obscurece total-
mente. Assim, interpretar as representações sociais das 
crianças pode ser não apenas um meio de acesso à infância 
como categoria social, mas às próprias estruturas e dinâmi-
cas sociais que são desocultadas no discurso das crianças. 
(PINTO; SARMENTO, 1997, p. 25).

Refletindo sobre a criança, considerando a importân-
cia de conhecê-la, reconhecendo que se constitui como sujeito 
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que produz cultura, que pensa, que se expressa e percebendo a 
importância da brincadeira no desenvolvimento infantil, surgiu 
o interesse em pesquisar “a importância da brincadeira sob a 
ótica de crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental”. Para 
subsidiar teoricamente a pesquisa, recorremos a alguns estu-
diosos que têm contribuído para avançar o conhecimento na 
área em que desenvolvemos o trabalho, a saber: Kramer (1993); 
Brougère (1997); Vygotsky (1998); Kishimoto (1999); Wajskop 
(2001); Borba (2005); Faria, Demartini e Prado (2005); Campos 
e Cruz (2006); Borba (2007); Cruz (2008); Müller e Carvalho 
(2009); Passeggi (2013), entre outros. Destacamos, ainda que, 
neste trabalho, a consulta a fontes documentais também se fez 
necessária, o que nos levou a estudar os seguintes documentos: 
Brasil (1998); Brasil (2007), bem como a Proposta Pedagógica do 
nosso campo empírico, entre outros.

Da análise dos dados, emergiu a categoria “compreensão 
do brincar/brincadeiras”. O reconhecimento dessa compreen-
são se encontra bastante evidente nas falas de Arara, Gralha, 
Lebre de Março, Rainha de Copas, Gato de Cheshire, Duquesa, 
Coelho Branco, Valete de Copas, Rei de Copas, Canária e Pato, 
respectivamente, que se posicionaram como se fossem grandes 
mestres dos anos iniciais do Ensino Fundamental:

Brincadeira é brincar na brinquedoteca de casinha, fazendo 
de conta que é pai, mãe e filho, brincar no parque com meus 
amigos e jogar futebol.

É se divertir, brincar com os amigos sem se machucar. 

É uma coisa divertida que a gente brinca. [...]. Brincadeira é 
uma coisa que todo mundo brinca junto.
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É quando as crianças se reúnem, contam uma história, brin-
cam de uma brincadeira que já conhecem. [...]. É um grupo de 
amigos se entendendo, só por diversão, se unir e se divertir. 

É uma coisa muito legal [...]. A brincadeira é muito legal 
porque você pode ficar em harmonia e liberdade e você pode 
brincar com seus amigos sempre que você quiser, na hora da 
brincadeira, mas tem hora para tudo. A brincadeira é uma das 
coisas mais legais que a criança gosta de fazer. Brincadeira é 
o máximo para mim e eu acho que todas as crianças gostam 
de brincar. 

Brincadeira são crianças se divertindo de pega-pega, tica-
-tica [...]. Existem outras brincadeiras: perfil: dama, jogo da 
velha, tabuleiro. Também podemos inventar outras brin-
cadeiras como brincar de bonecas, de família, de médica e 
enfermeira [...]. 

Brincadeira para mim é ficar com os amigos, conversar, 
correr, sem se machucar.

É você se divertir com seus amigos, brincar, conversar, um 
monte de coisas. 

Para mim, brincadeira é tipo você expressar o que você 
quer fazer, é brincar do que você quer [...]. É imaginar qual-
quer coisa, tipo um castelo [...]. Para mim, brincadeira é 
imaginação. 

É uma coisa divertida que as pessoas gostam de fazer [...]. Mas 
geralmente que brinca são as crianças.

É uma atividade alegre, que todo dia a gente faz aqui no 
parque e em outras horas. 

Para eles, “a brincadeira é diversão; imaginação; inte-
ração; é muito legal; é uma atividade alegre; é sinônimo de 
liberdade”. A brincadeira subjaz, assim, como atividade cultu-
ral, criativa, imaginativa, que proporciona alegria, liberdade, 
diversão. Por sua vez, a função do brincar consiste em interagir, 
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expressar, dialogar, humanizar. É, portanto, a compreensão de 
que a escola se constitui num espaço privilegiado para brincar. 
Os elementos destacados pelos informantes constituem-se como 
eixos que se tornam bastante evidentes quando buscamos ouvir 
o que as crianças proferem sobre a brincadeira. 

Nesse sentido, consideramos que as falas das crianças 
podem ser sintetizadas nos dizeres de Ângela Meyer Borba 
(2007, p. 12) quando argumenta que: 

Para as crianças, a brincadeira é uma forma privilegiada de 
interação com outros sujeitos, adultos e crianças, e com os 
objetos e a natureza à sua volta. Brincando, elas se apropriam 
criativamente de formas de ação social tipicamente humanas 
e de práticas sociais específicas dos grupos aos quais perten-
cem, aprendendo sobre si mesmas e sobre o mundo em que 
vivem.

A esse respeito, destacamos a fala de Pato, quando discute 
sobre o lugar da brincadeira na escola. Com isso, descobrimos 
que até mesmo crianças do Ensino Fundamental reconhecem a 
importância da brincadeira e reivindicam que esta deve estar 
presente naquele nível de ensino, quando, para muitos gestores, 
esta é uma questão menor.

Ainda sobre a compreensão sobre brincar/brincadeiras, 
percebemos que nossos personagens destacam a brincadeira 
como uma atividade específica de crianças. Essa ênfase está 
evidente nas falas de cada um deles, para quem, brincadeira é...

[...] uma atividade de criança, porque adulto trabalha, estuda 
e porque são maiores. Os adultos não têm muita força para 
correr, mas tem adulto que joga bola, porque são treinados, 
são os que jogam na seleção brasileira. (GATO DE CHESHIRE).
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[...] atividade de criança e a metade de adulto, porque o adul-
to trabalha, mas também tem que brincar um pouquinho. 
(ARARA).

[...] coisa de criança [...]. As crianças ficam brincando muito 
e os adultos trabalham. (TARTARUGA).

[...] de criança, porque o adulto trabalha toda hora, mas tem 
adulto que trabalha pouco e brinca mais com as crianças. 
(PATO).

[...] de criança, porque os adultos não têm asas de imaginação 
para brincarem [...]. Na verdade, meu pai tem alguns jogos 
de adultos e, às vezes, ele brinca um pouquinho comigo. 
(RAINHA DE COPAS). 

[...] de criança, porque as crianças são muito ágeis, correm 
rápido, elas têm muita imaginação [...].  A gente tem que 
aproveitar o tempo de criança porque quando chegar à idade 
adulta a gente tem que trabalhar, cuidar dos filhos, casar. 
(DUQUESA).  

[...] é coisa de criança, mas algumas vezes, adultos podem 
brincar com a gente, tipo: minha mãe e meu pai brincam 
comigo de banco imobiliário. (LAGARTA AZUL).

é uma atividade de origem das crianças [...]. Os adultos não 
brincam mais; eles trabalham, cozinham, e só as crianças 
brincam. (ÁGUIA).

As narrações dos nossos personagens são ratificadas por 
Kramer (2007), quando faz alusão à especificidade da infância:

[...] Reconhecemos o que é específico da infância: seu poder 
de imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira, entendida 
como experiência de cultura. Crianças são cidadãs, pessoas 
detentoras de direitos, que produzem cultura e são nela 
produzidas. [...]. As crianças brincam, isso é o que as carac-
terizam (KRAMER, 2007, p. 15).
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A infância se caracteriza pelo brincar, haja vista que “A 
brincadeira é uma palavra estreitamente associada à infância 
e às crianças” (BORBA, 2007, p. 34). Se desejarmos formar seres 
criativos, críticos e aptos para tomar decisões, um dos requisi-
tos é o enriquecimento do cotidiano infantil com a inserção de 
contos, lendas, brinquedos e brincadeiras. 

De certa forma, sintonizados com o pensamento de 
Kramer (2007) e Borba (2007) acerca das estreitas relações entre 
a brincadeira e a infância, os nossos sujeitos explicam, a seguir, 
como eles percebem o “brincar em diferentes faixas etárias”:

Os adultos brincavam mais, quando eram crianças [...]. Agora, 
eles trabalham e não têm tempo para brincar. (PATO).

Só às vezes o adulto brinca [...].  Tem vezes que a gente os 
chama para brincar, mas eles não vêm porque passam o dia 
trabalhando e estão cansados. (GATA DINÁ).

Algumas vezes, meu pai brinca de bola comigo, mas geral-
mente passa o dia trabalhando e chega muito cansado em 
casa [...]. Não tem tempo para brincar. (GATO DE CHESHIRE).

Só de vez em quando meus pais brincam comigo [...]. Eles 
trabalham muito e não tem tempo para brincar. (RAINHA 
DE COPAS).

Os adultos não brincam mais [...] Só brincavam quando eram 
crianças!!! Eles são velhos e cansados e não podem brincar 
de pega-pega. (GRALHA).

É interessante destacar que há certa uniformidade na 
compreensão das crianças sobre a brincadeira, em diferentes 
faixas etárias, atentando para o cansaço do adulto pela labuta 
diária, como elemento impeditivo de um maior envolvimento 
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desses adultos nas brincadeiras de e com as crianças. Nessa 
perspectiva, Vygotsky (1998) confirma que “a brincadeira é 
uma atividade específica da infância, na qual a criança recria 
a realidade, usando sistemas simbólicos, sendo uma atividade 
com contexto cultural e social”.

As crianças ouvidas, além de definirem o que é brin-
cadeira e falarem da sua especificidade, dizem gostar muito 
dessa atividade, que lhes proporciona diversão e aprendiza-
gens. Nesse sentido, como é justificado, por cada criança, o 
gosto pela atividade lúdica?

Gosto e muito!!!!!! É uma atividade alegre. (PATO).

Gosto, porque eu acho muito divertido; é muito legal brincar. 
(REI DE COPAS).

Gosto, porque gosto de me divertir com meus colegas. 
(CANÁRIA).

Eu gosto muito, porque brincar faz bem a uma criança e 
também brincar é muito legal com os amigos, com os primos, 
com qualquer tipo de parente. (COELHO BRANCO)

Gosto. Porque a gente brinca e se diverte com nossos amigui-
nhos. (TARTARUGA).

Gosto; adoro! E eu acho que toda criança que brinca adora 
brincar. Porque brincar é uma coisa que a criança tem que 
fazer, para não ficar solitária. Na brincadeira, a criança fica 
livre em harmonia, fazendo tudo que é legal na brincadeira. 
(GATO DE CHESHIRE).

Adoro brincar!!!! Porque é o instintivo da criança né!!!! 
(RAINHA DE COPAS).

Gosto muito porque, além de ser uma atividade prazerosa, 
trabalha com o corpo. É muito divertido brincar. (GRALHA).
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Gosto de brincar porque me divirto com meus amigos e apren-
do muitas coisas com eles quando estou brincando. (ARARA).

Por meio das observações realizadas durante a pesqui-
sa e da fala das próprias crianças, confirmamos que a  
brincadeira é uma atividade prazerosa, um ato de aprendizagem 
e de interação social. Ao assumir a função lúdica e educativa, a 
brincadeira propicia diversão, prazer, potencializa a exploração, 
a criação, a imaginação e a construção do conhecimento. Em 
documentos da política educacional brasileira (BRASIL, 1998, 
por exemplo), descobrimos que a brincadeira é considerada um 
espaço de aprendizagem, de prazer, de alegria, de interação 
social; é uma experiência importante para o desenvolvimento 
infantil, portanto, deveria estar presente tanto na Educação 
Infantil quanto nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Algumas considerações

Ao longo da nossa pesquisa, a convivência com as crian-
ças foi bastante prazerosa. Considerando que os nossos diálogos 
com elas versavam sempre sobre brinquedos e brincadeiras, a 
impressão que nos dava era a de que, juntos, estávamos viven-
do uma grande aventura. Desse modo, à medida que elas nos 
brindavam com a sabedoria de quem mais bem conhece os mais 
diversos ângulos da “ciência da ludicidade”, demonstravam, nas 
suas falas e nas suas expressões, a alegria e o prazer não só de 
brincar mas também de falar sobre brinquedos e brincadeiras, 
preferidos ou não.

As crianças revelaram seus olhares sobre a brincadeira 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A partir da análise 
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dos dados, percebemos que elas proferem que a brincadeira 
é uma atividade importante; que os professores devem saber 
fazer brincadeiras; proporcionar momentos para que esse 
momento lúdico aconteça e que a brincadeira é uma atividade 
cultural. A brincadeira é diversão, imaginação, interação, é uma 
coisa muito legal, é uma atividade alegre, é sinônimo de liber-
dade. Elas destacam também que é uma atividade específica de 
crianças. As crianças ouvidas, além de definirem o que é brinca-
deira e falarem da sua especificidade, dizem gostar muito dessa 
atividade, pois proporciona muita diversão e aprendizagens.

A natureza interativa do brincar das crianças constitui-se 
como um dos primeiros elementos fundamentais das culturas da 
infância, haja vista que o brincar é a condição de aprendizagem 
e da sociabilidade. Não espanta, por isso, que o brincar, o jogo 
e o brinquedo acompanhem as crianças nas diversas fases de 
construção das suas relações sociais (SARMENTO, 2003). Desse 
modo, a criança brinca internalizando a cultura e promovendo 
saltos qualitativos para seu desenvolvimento. Nessa perspectiva, 
a brincadeira é uma linguagem da infância. Para que as crianças 
ampliem a imaginação, a criatividade, a autonomia, entre outras 
aquisições desenvolvimentais, é preciso proporcionar-lhes uma 
diversidade de brinquedos e brincadeiras.

Fundamentadas nos sujeitos da pesquisa e em outros 
autores estudados, ressaltamos que a importância da ativida-
de lúdica para o desenvolvimento e aprendizagem da criança 
não deve ficar limitada às propostas curriculares, na condição 
de documentos, mas ter “força suficiente para sair do papel” 
para a realidade cotidiana das Escolas da Infância, sejam elas 
de Educação Infantil ou de Ensino Fundamental. Nesse sentido, 
esperamos que este trabalho contribua para enriquecer o deba-
te acerca da importância da brincadeira na escola de Ensino 
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Fundamental. Igualmente, temos a expectativa de que o nosso 
estudo possa abrir espaço para refletirmos sobre a necessidade 
e a relevância de se valorizar a voz das crianças, procurando 
entender o que dizem, o que pensam e realizam ao brincar.

Destacamos, ainda, que a experiência relatada poderá 
oferecer subsídios teórico-metodológicos para os professores 
que pretendem considerar o pensamento infantil em sua ação 
docente, refletindo sobre a sua prática e o planejamento de 
atividades que abram espaço para a brincadeira no cotidiano 
das escolas de crianças. Assim, avaliamos ter cumprido os obje-
tivos definidos para este trabalho, reafirmando a importância 
da sua realização como oportunidade ímpar de aprendermos 
mais sobre a brincadeira por meio das narrativas das crianças, 
cujas vozes devem ser mais ouvidas para nos dizer muito mais 
sobre elas mesmas, sobre a escola, sobre a brincadeira e sobre a 
educação. Por fim, queremos destacar a importância da vivência 
teórico-prática no decorrer da feitura desta pesquisa – o que 
se constituiu numa experiência ímpar para a nossa formação 
como professoras-pesquisadoras. 
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CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
SENTIDOS EM MOVIMENTO

Elaine Luciana Sobral Dantas
Denise Maria de Carvalho Lopes

Nas últimas décadas, a Educação Infantil tem alcançado, no 
contexto brasileiro, avanços teóricos, legais e políticos, desde 
reconhecimento de sua função social e educacional, com fina-
lidades e objetivos essencialmente pedagógicos, à ampliação do 
atendimento a faixas da população historicamente excluídas. 
No entanto, ao mesmo tempo que se consolida a compreensão 
de sua articulação a outros segmentos do sistema educacional 
numa perspectiva de integralidade e continuidade do processo 
educativo, a Educação Infantil guarda, em função das especifici-
dades do sujeito a quem se destina – a criança pequena, em fase 
inicial e intensa de desenvolvimento – especificidades frente 
aos outros segmentos.

Enquanto primeira etapa da educação básica, a Educação 
Infantil consiste, portanto, no conjunto de processos/práti-
cas históricas e socioculturais com fins especificamente 
destinados à promoção de oportunidades de aprendizagem 
e desenvolvimento das crianças. Desse modo, as experiências 
vivenciadas por elas, nas instituições, apresentam, em cada 
espaço e tempo, condições objetivas de sua constituição como 
pessoas/sujeitos sociais.

Nos estudos que desenvolvemos (SOBRAL, 2007, 2008; 
LOPES; SOBRAL, 2012a, 2012b), constatamos as dificuldades para 
o desenvolvimento de um currículo que respeite e considere as 
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especificidades e necessidades da criança e, ao mesmo tempo, 
crie condições em que possam aprender e se desenvolver em 
sua integralidade, o que só se faz mediante a apropriação de 
práticas da cultura em contextos de interação e o compartilha-
mento de tais práticas, mediados pelos outros e pela linguagem 
(VYGOTSKY, 2005, 2007; WALLON, 2005).

Desse modo, ao mesmo tempo que se institui legalmen-
te a definição da Educação Infantil como primeira etapa da 
educação básica, o que implica a necessidade de propostas 
pedagógico-curriculares que norteiem as práticas cotidianas 
nas instituições para crianças pequenas, cresce o debate em 
torno do que constitui currículo e como ele se desenvolve nessa 
etapa educativa.

Identificamos, em nossas reflexões, a necessidade de 
construir, com os professores – bem como com outros profis-
sionais da educação, especialmente os gestores, que atuam 
com as crianças e produzem, para e com elas – currículos 
diários, (re)elaborações ou desdobramentos pertinentes aos 
documentos oficiais no que diz respeito à organização curri-
cular que dialoguem com as práticas desenvolvidas, no sentido 
de reestruturá-las, ampliá-las e qualificá-las, visando tanto 
uma atuação mais autônoma e responsável por parte dos 
professores quanto a criação de condições de educação mais 
condizentes com as necessidades e possibilidades das crianças.

É nesse contexto que inserimos nossas preocupações 
e indagações relativas às significações de currículo para a 
Educação Infantil. Entendemos que os sentidos circulantes 
nos contextos das práticas são dispersos e, por vezes, diver-
gentes, também nas teorizações e nos documentos normativos 
oficiais. Em meio a esses múltiplos sentidos, bem como às (im)
possibilidades de sua apropriação, os profissionais responsáveis 
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pelo trabalho com as crianças nas instituições vão, por sua vez, 
construindo os seus próprios modos de compreender o seu fazer 
e de, efetivamente, realizá-lo.

Assim, compreendemos que as significações acerca de 
currículo têm sido definidas em instâncias sociais de naturezas 
diferentes: teórica, deliberativa e prática, ou seja, os sentidos 
circulantes em relação ao que as crianças podem aprender na 
Educação Infantil estão sendo definidos em teorizações que, no 
movimento das relações sociais de legitimação de discursos são 
(ou não) incorporados em documentos de políticas nacionais, 
bem como nos contextos das instituições educativas, das práti-
cas cotidianas de professores e crianças.

Apresentamos, neste texto, parte desse movimento 
de produção de sentidos acerca de currículo para Educação 
Infantil, a partir de dados construídos em recente pesquisa 
que foi desenvolvida assumindo, como aportes teórico-meto-
dológicos, os princípios da abordagem histórico-cultural de L. 
S. Vygotsky (2000, 2005, 2007, 2009) e da análise dialógica do 
discurso de M. Bakhtin (1995, 2003). 

Compreendendo que as significações/sentidos, na condi-
ção de produções humano-sociais só podem ser estudadas em 
seu movimento de constituição, buscamos situar a discussão 
em torno de Currículo e Educação Infantil, delineamos como 
vem sendo definido o currículo nos documentos oficiais atuais 
para essa etapa educativa e, finalmente, analisamos os sentidos 
atribuídos pelas professoras que atuam na área e são sujeitos 
do currículo, tanto quanto as crianças, acerca do que constitui 
currículo na Educação Infantil. 
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Educação Infantil e Currículo

A Educação Infantil foi se institucionalizando, histori-
camente, de modos diferentes em cada contexto, mediante 
processos mobilizados por fatores sociais, econômicos, políticos, 
culturais, legais. Na atualidade, no contexto brasileiro, é reconhe-
cida como serviço educacional, de dever do Estado, a ser ofertado 
de forma pública, gratuita e de qualidade, a crianças de zero 
a cinco anos, em espaços institucionais coletivos identificados 
como creches ou pré-escolas, públicos ou privados, distintos de 
contextos familiares e funcionamento diurno, com funcionamen-
to regulado pelo sistema de ensino (BRASIL, 2009b).

Fundamentadas nas proposições da abordagem histó-
rico-cultural, consideramos que a Educação Infantil, sendo 
“educação’’, envolve processos de ensino e aprendizagem. 
Desse modo, as instituições dessa etapa – creches, pré-escolas 
ou centros – que atendam crianças de 0 a 5 anos, são espaços 
de aprendizagem, sendo estas propulsoras do desenvolvimen-
to das crianças. Assim, para que ocorram as aprendizagens, 
precisa haver interações mediadas por outro(s) e pela lingua-
gem, o que inclui “relações de ensino” (SMOLKA, 2010).

Ao tematizar as relações de ensino sob uma perspectiva 
histórico-cultural, eu queria retomar essa questão, que é 
archaica, explorando as relações entre ensinar e significar. 
Encontramos na etimologia dessas duas palavras a noção 
de signo: Signare: relativo a sinal, signo; assinalar, apontar, 
mostrar, assinar; In signare: marcar, fazer incidir, imprimir 
signos na mente; Signa facere: fazer sinais, signos; significar. 
Podemos assim perceber que ensinar e significar implicam 
formas de (inter)ação, (oper)ação mental, trabalho com 
signos [...] Ensinar seria, assim, um trabalho com signos, um 
trabalho de significação por excelência, que implica incan-
sáveis gestos indicativos nas orientações dos olhares, nas 
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configurações dos objetos, nas formas de referir, de concei-
tuar... (SMOLKA, 2010, p. 108-128, grifo do autor).

Nessa perspectiva, entendemos que educar, assim como 
cuidar – em todas as etapas ou segmentos educacionais – 
também envolve ensinar, compreendido como mediação. A 
esse respeito, desde nossas interações com bebês, estamos 
ensinando-os, “apontando signos”, inserindo-os no mundo 
da cultura e das significações.

Não obstante, consideramos que não são quaisquer 
relações de ensino que precisam ser promovidas na Educação 
Infantil, mas situações intencionais e sistematizadas – o que 
não exclui a liberdade, a espontaneidade, a criatividade – que 
considerem as especificidades das crianças e suas possibi-
lidades de produzir culturas, aprender e se desenvolver nas  
interações entre pares – sejam parcerias entre crianças e  
crianças, sejam entre crianças e adultos. Por serem relações 
mediadas por signos, e por ser o signo de natureza não fixa, 
mas abstrata e mutante, os sentidos produzidos são irrepetíveis, 
singulares. Portanto, em quaisquer relações de ensino, conforme 
descreve Smolka (2010), há coincidências e não coincidências 
nos processos de apropriação; os modos de significar, de apren-
der, não são, em nenhum nível de escolaridade, equivalentes ou 
passíveis de homogeneização nem de controle.

Nessa perspectiva, ensino – em qualquer nível/segmento de 
escolaridade – realiza-se como prática pedagógica, intencional e 
sistemática, mediadora de processos de compartilhamento, apro-
priação da cultura e constituição de sujeitos. Na Educação Infantil, 
consiste no exercício de promover situações que precisam reali-
zar-se como interação, diálogo e brincadeira, mediante as quais as 
crianças experimentam o conhecimento – de si e do mundo –, as 
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múltiplas linguagens, a vivência coletiva, a afetividade, o respeito, 
a participação, entre outros “objetos” socioculturais.

Essa compreensão implica a necessidade de professores e 
demais profissionais responsáveis pelo trabalho das instituições 
de Educação Infantil apropriarem-se de saberes específicos para 
o desenvolvimento de propostas curriculares e práticas peda-
gógicas mediante as quais – juntamente a outras experiências 
partilhadas em outros espaços sociais – as crianças possam 
interagir com a cultura e se constituírem como sujeitos.

Sendo o currículo o conjunto de experiências vividas 
– planejadas e/ou não pelos responsáveis – por crianças nas 
instituições, mesmo quando não há um documento-registro de 
intenções e ações (proposta documentada), há a vida de relações 
que se processam no cotidiano, mediante as quais as crianças vão 
se educando, pois o currículo vivo/vivido consiste em experiên-
cias concretas em que são compartilhados significados e sentidos 
sobre o mundo e sobre si mesmas e que vão sendo – com a força 
de “ser todo dia” – apropriados, recriados pelas crianças, a partir 
das intervenções dos outros com quem interagem.

Na perspectiva de Sacristán (1998), o que compõe o currí-
culo é resultante das interpretações relativas às funções que 
queremos que este cumpra em relação aos indivíduos, à cultu-
ra, à sociedade na qual estamos e à qual aspiramos alcançar. 
Portanto, os debates sobre construção curricular precisam 
considerar a função social da educação.

[...] a educação é uma prática social (como a saúde pública, a 
comunicação social, o serviço militar) cujo fim é o desenvolvi-
mento do que na pessoa humana pode ser aprendido entre os 
tipos de saber existentes em uma cultura, para a formação de 
tipos de sujeitos, de acordo com as necessidades e exigências 
de sua sociedade, em um momento da história de seu próprio 
desenvolvimento (BRANDÃO, 2005, p. 73-74).
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A afirmação de Brandão nos remete à compreensão da 
educação como cultura, (BRANDÃO, 2002), visto que tudo o que 
constitui o que chamamos de educação acontece também dentro 
de um campo mais abrangente de processos sociais e de intera-
ções chamado cultura. Para o autor:

Toda a teoria da educação é uma dimensão parcelar de alguns 
sistemas motivados de símbolos e de significados de uma 
dada cultura, ou do lugar social de um entrecruzamento de 
culturas. Assim também, qualquer estrutura intencional e 
agenciada de educação constitui uma entre outras modalida-
des de articulação de processos de realização de uma cultura 
(BRANDÃO, 2002, p. 139).

Assim, o projeto educativo da Educação Infantil e, conse-
quentemente seu currículo, insere-se na discussão sobre que 
sujeitos queremos formar e para qual sociedade e, ainda, que 
sociedade queremos construir com esses sujeitos em formação. 
Entendendo que 

a educação não é um ato neutro, pois está carregada de inte-
resses e de valores próprios da cultura de cada sociedade. 
[...] os projetos educativos são o resultado dos jogos de poder 
presentes em todo grupo humano (GAMBOA, 2001, p. 86).

Sendo a educação uma prática social que objetiva a 
formação sociocultural de sujeitos de acordo com o contex-
to em que se insere, compreendemos que a construção de um 
currículo envolve questões como por que, para que, para quem, o 
que e como se ensina – e se aprende; questões que remetem ao 
conhecimento a ser explorado no contexto da prática peda-
gógica, aos “conteúdos” das experiências a ser propiciadas, o 
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que implica ações de seleção de conhecimentos em detrimento 
de outros. Tal seleção precisa orientar-se pela compreensão e 
consideração dos sujeitos a quem se destinam – as crianças, 
suas necessidades e interesses.

O currículo se constitui, pois, nas ações/relações entre 
os sujeitos e os objetos da cultura. Como utopia, propomos 
que esse processo realize-se como diálogo entre o documento 
que orienta a prática e a prática que mobiliza a (re)elaboração 
do documento num processo contínuo de ação-reflexão-ação 
com a participação ativa e democrática de toda a comunidade 
escolar, inclusive das crianças – que se expressam por meio de 
múltiplas linguagens.

Como nos diz Sacristán (2000, p. 15), 

o currículo é uma práxis antes que um objeto estático emana-
do de um modelo coerente de pensar a educação ou as apren-
dizagens necessárias das crianças e dos jovens, que tampouco 
se esgota na parte explícita do projeto de socialização cultu-
ral nas escolas. 

O autor enfatiza, no entanto, a importância do docu-
mento oficial que, mesmo transformado na ação, é necessário 
como orientador dessa prática. 

O texto curricular não é realidade dos efeitos convertidos 
em significados aprendidos, mas é importante na medida em 
que difunde os códigos sobre o que se deve ser a cultura nas 
escolas, tornando-os públicos (SACRISTÁN, 2007, p. 122).

Essa cultura, por sua vez, não é apenas reproduzida pela 
escola mas também construída, transformada, como podemos 
compreender a partir dos estudos de Moreira (1999), Silva (2006), 
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Moreira e Silva (2005) acerca do currículo. Esses estudos, ao 
discutirem as teorias do currículo, ajudam-nos a compreender – 
numa perspectiva dialógica que considera, além das diferenças 
e dos debates que circundam as teorias críticas e pós-críticas – a 
necessidade de problematização de um currículo como resulta-
do de um processo de construção social, marcado por relações 
de poder que, por sua vez, demarcam as decisões entre as dife-
rentes definições de currículo, de conhecimento, de sociedade, 
de sujeitos, de educação. Dessa forma,

[...] o currículo não é o veículo de algo a ser transmitido e 
passivamente absorvido, mas o terreno em que ativamente se 
criará e produzirá cultura. O currículo é assim, um terreno de 
produção e de política cultural, no qual os materiais existen-
tes funcionam como matéria-prima de criação, recriação e, 
sobretudo, de contestação e transgressão. [...] o currículo está 
centralmente envolvido em relações de poder. [...] o conhe-
cimento corporificado no currículo é tanto o resultado de 
relações de poder quanto seu constituidor (MOREIRA; SILVA, 
2005, p. 28-29).

O currículo configura-se, portanto, como processo e 
produto, como práxis (RIBEIRO, 2004), como produção discur-
siva – texto – sempre parcial e provisório, mas com relativa 
estabilidade constitutiva de sua natureza de referência (LOPES; 
MACEDO, 2011b).

Por conseguinte, o currículo é uma construção de sujeitos 
sociais, cuja compreensão implica a 

relação com as condições históricas e sociais em que se 
produzem as suas diversas realizações concretas e na orde-
nação particular do seu discurso (KEMMIS, 1988, p. 44 apud 
PACHECO, 2001, p. 18). 

Desse modo, 
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nos vemos obrigados a analisar os agentes ativos no processo. 
Este é o caso dos professores; o currículo molda os docentes, 
mas é traduzido na prática por eles mesmos – a influência é 
recíproca (SACRISTÁN, 2000, p. 166).

Considerando a função e a finalidade educati-
va da Educação Infantil, ressaltamos o essencial caráter  
curricular das experiências propiciadas pelos adultos respon-
sáveis – professores – e vivenciadas por crianças nos espaços 
institucionais. Nesse campo, as teorizações que tematizam o 
currículo têm contribuído para a construção de um conheci-
mento que põe em relevo as especificidades da educação das 
crianças pequenas. Para Oliveira (2005, p. 183):

[...] construir uma proposta pedagógica implica a opção por 
uma organização curricular que seja um elemento mediador 
fundamental da relação entre a realidade cotidiana da crian-
ça – as concepções, os valores e os desejos, as necessidades 
e os conflitos vividos em seu meio próximo – e a realidade 
social mais ampla, com outros conceitos, valores e visões 
de mundo. Envolve elaborar um discurso que potencialize 
mudanças, que oriente rotas. Em outras palavras, envolve 
concretizar um currículo para as crianças.

A autora propõe um currículo que minimize o controle 
pelo adulto, que capte a complexidade da cultura infantil, que 
dê ênfase ao processo de forma aberta e flexível. 

Isso envolve nova concepção de currículo, entendido como 
trajetória de exploração partilhada de objetos de conheci-
mento de determinada cultura por meio de atividades diver-
sificadas constantemente avaliadas (OLIVEIRA, 2005, p. 185).
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As proposições de Dias e Faria (2007, p. 32), bem como de 
Nunes (2006) apontam a necessidade de que a construção de 
propostas pedagógicas para a Educação Infantil considerem e 
propiciem o engajamento coletivo de profissionais, crianças e 
famílias; a história da instituição e de sua própria proposta 
pedagógica; o contexto sociocultural das crianças; as concep-
ções norteadoras do trabalho; as finalidades e os objetivos; a 
organização de tempos e espaços visando à autonomia, à parti-
cipação das crianças e à superação de rotinas de espera; as 
metodologias, os instrumentos e as condições de trabalho dos 
profissionais; a comunidade e as famílias; a articulação com o 
ensino fundamental; a gestão.

Acrescentamos que a construção de uma proposta curri-
cular-pedagógica para a Educação Infantil implica definir a 
função da Educação Infantil, seus objetivos e modos de funcionamento, 
considerando os marcos legais e teóricos que orientam e regu-
lam as práticas institucionais com vista a garantir os direitos 
da criança, bem como a possibilitar condições de ofertar uma 
educação de qualidade. Entre esses marcos, as definições atuais 
de educação, cultura, criança, infância, Educação Infantil, 
currículo/proposta curricular; conhecimento, experiências, 
processos de aprendizagem e desenvolvimento, brincadeira, 
linguagens, papel do professor, entre outros temas são perti-
nentes às práticas desenvolvidas.

A proposta pedagógico-curricular envolve, portanto, defi-
nições que se destinam a configurar a organização do trabalho 
pedagógico, envolvendo, além dos objetivos, proposições quanto 
aos modos como as experiências a ser vivenciadas pelas crian-
ças serão realizadas (ainda que tal não venha a acontecer), bem 
como modos como os professores poderão acompanhar, intervir 
e avaliar, tanto a sua própria prática, como as apropriações das 
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crianças – procedimentos e instrumentos. É o currículo como 
“proposição”, como proposta, como “aposta”. 

As definições pertinentes a Currículo no âmbito da 
Educação Infantil, portanto, como já referimos, emergem e 
movimentam-se, tanto nas teorizações resultantes da produ-
ção científica, quanto nas disposições de caráter oficial e legal 
vigentes no país, que assumem o caráter de políticas curricula-
res – como ainda no âmbito das práticas propriamente ditas, da 
materialização do currículo nas instituições, entre os sujeitos e 
suas interações. Quais as significações de Currículo nos docu-
mentos legais contemporâneos?

Currículo e Proposta Pedagógica nas DCNEI 

As definições atuais em torno de currículo para Educação 
Infantil, que envolvem a revisão e publicação das novas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil - 
DCNEI (BRASIL, 2009b) vão sendo sistematizadas no âmbito 
do Programa Currículo em Movimento (BRASIL, 2009a). Sendo 
um documento/resolução normativo publicado pelo Conselho 
Nacional de Educação - CNE, as DCNEI (2009b) assumem um 
caráter mandatório e se configuram como instrumento de 
consulta para elaboração e desenvolvimento de propostas e 
práticas pedagógicas na Educação Infantil. Por sua natureza e 
finalidade, suas orientações são de ordem geral, não específica, 
visto não poderem comprometer a autonomia, singularidade e 
diversidade de instituições e redes educativas em nosso país. 

Por outro lado, os sentidos relativos a currículo para 
Educação Infantil que se presentificam no texto das DCNEI são 
resultantes de um processo histórico social marcado por debates 
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e embates em torno das funções sociopolítica e pedagógica dessa 
etapa nos contextos das políticas educacionais, das pesquisas 
acadêmicas e das práticas pedagógicas que constituem, norma-
tizam e consolidam esta área/campo de estudo e atuação. 

Discursos sobre Educação Infantil, criança, infância, 
proposta pedagógica, planejamento e prática pedagógica se 
entrecruzam e constituem os discursos sobre currículo para 
esta etapa educativa. Ao longo do texto-documento, podemos 
identificar exercícios de sínteses coletivas marcadas por contra-
dições, debates e imprecisões, características consideradas 
próprias da construção de um discurso oficial, que se pauta 
nas relações de poder que emergem entre grupos cujas vozes e 
discursos são legitimados e aqueles que são silenciados.

Encontram-se explicitados nas DCNEI concepções de 
infância, criança, Educação Infantil, currículo, proposta 
pedagógica, desenvolvimento, aprendizagem e brincadeira, 
bem como proposições para a organização da prática curricu-
lar, como a organização de turmas, de calendário, da gestão, 
da organização das rotinas, dos espaços e materiais; das 
experiências promotoras de aprendizagens de linguagens e 
conhecimentos, dos processos de transições a serem vividos 
pelas crianças entre seu lar e a instituição, a acolhida e a 
avaliação. O documento destaca, também, o atendimento à 
diversidade, às especificidades das crianças pequenas e bebês 
e a relação com a família.

Resultante de negociações entre diferentes grupos – da 
academia, dos movimentos sociais organizados, do campo jurí-
dico – o documento avança em relação a orientações oficiais 
anteriores, como as do Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (BRASIL, 1998), por exemplo, e propõe uma 
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prática educativa que dá centralidade à criança, à sua especi-
ficidade lúdica e interativa.

Na análise do modo como o currículo está significado 
na DCNEI, identificamos sentidos que extrapolam perspectivas 
tradicionais e dão indícios de ancoragem nas teorias críticas 
e/ou pós-estruturalistas, por exemplo, a concepção expressa 
como “conjunto de práticas” que se organizam considerando o 
contexto social do educando, seus saberes prévios e experiên-
cias e promove a ampliação destes, garantindo a apropriação 
de conhecimentos socialmente construídos.

 Desse modo, tanto podemos entender o currículo como 
pré-definido/pré-organizado e sistematizado com base nos 
sujeitos que atuam na prática e nas características da comu-
nidade escolar, como também, o currículo como narrativa que 
emerge dessas proposições iniciais e se desenvolve de forma 
viva e transformadora em cada instituição. 

[...] O currículo da Educação Infantil é concebido como um 
conjunto de práticas que buscam articular as experiências 
e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem 
parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico 
e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento inte-
gral de crianças de 0 a 5 anos de idade. (BRASIL, 2009b, p. 1).

Dito de modo geral, as DCNEI (BRASIL, 2009b), definem 
uma perspectiva de currículo fundamentada nas orientações de 
Kramer et al. (2009), na medida em que explicita no conceito a 
ênfase nos processos de ampliação de conhecimentos curriculares. 

Além disso, as DCNEI acrescentam ao patrimônio cultu-
ral, enquanto objeto de conhecimento e conteúdo das expe-
riências, outros patrimônios, especificando-os, como forma de 
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discriminar os diferentes âmbitos nos quais se produzem conhe-
cimentos – significações culturais. 

O documento define uma perspectiva de currículo enquan-
to ações em curso, conjunto de práticas vividas pelos sujeitos 
envolvidos na instituição, com uma intencionalidade explícita: 
a de propiciar o desenvolvimento integral das crianças, consi-
derando uma articulação e, ao mesmo tempo, ampliação de 
experiências, saberes e conhecimentos próprios aos contextos 
culturais de vida das crianças com os conhecimentos e saberes 
que compõem o patrimônio cultural da sociedade. Aponta-se, 
portanto, que as práticas pedagógicas sejam organizadas de 
modo a propiciarem, efetivamente, avanços nas experiências e 
conhecimentos das crianças. Para que tal efetivação se concre-
tize, compreende-se que o trabalho seja estruturado em uma 
proposta pedagógica, definida como um

[...] plano orientador das ações da instituição e define as 
metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento 
das crianças que nela são educados e cuidados. É elaborada 
num processo coletivo, com a participação da direção, dos 
professores e da comunidade escolar (BRASIL, 2010, p. 13, 
grifo nosso).

Nesta perspectiva, uma proposta pedagógica deve se 
constituir tanto por aspectos teóricos como metodológicos refe-
rentes às práticas cotidianas desenvolvidas com as crianças em 
instituições de Educação Infantil, sendo um instrumento que 
norteia e documenta o trabalho pedagógico de forma reflexiva 
e colaborativa. Para tanto, define que a proposta pedagógica 
deve ser pensada
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[...] com objetivo de garantir à criança acesso a processos de 
apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e 
aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito 
à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 
dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com 
outras crianças (BRASIL, 2009b, p. 2). 

Desse modo, as DCNEI instituem que o conjunto de expe-
riências em torno dos conhecimentos a serem desenvolvidos, 
e que, portanto, constituem o currículo, envolvendo todo o 
conjunto de decisões, relações e ações cotidianas no contexto 
das instituições educativas. E as definições do currículo – vivi-
do e narrado, portanto, documentado – materializam-se em 
propostas pedagógicas ou projetos políticos pedagógicos, que 
constituem o plano orientador/norteador desse conjunto de 
ações, que precisa ser continuamente revisado e ampliado em 
diálogo com as práticas desenvolvidas. Na Educação Infantil, as 
propostas pedagógicas e o currículo, precisam garantir, simul-
taneamente, o acesso ao conhecimento e o direito à infância 
com suas especificidades e necessidades. 

Assim, ainda que sua difusão e assunção, por parte das 
instituições e profissionais não tenha ainda o impacto preten-
dido, esse é o documento básico da Educação Infantil em nosso 
país, na atualidade, ou seja, é uma “voz” com posição social 
privilegiada em relação ao “dever ser” dessa etapa frente à 
população infantil. Por outro lado, ancoradas nas proposições, 
tanto de Vygotsky (2005, 2007), como de Bakhtin (1995, 2003) 
compreendemos que os discursos que circulam nos contextos 
sociais não são apropriados pelos sujeitos de modo imediato, 
especular ou meramente reprodutivo. Ao contrário, no movi-
mento de apropriação – que é de conversão, por meio do signo 
e, portanto, de significação, de transformação – os sentidos 
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elaborados pelos sujeitos, em suas diferentes – desiguais – 
condições de apropriação, são de natureza transformante/
transformadora. Desse modo, seus modos de pensar não apenas 
refletem, mas também refratam os discursos com os quais inte-
ragem e que dizem a/da realidade. Com eles, sobre eles, contra 
eles, os sujeitos – aqui os professores – constroem suas próprias 
vozes/seus próprios sentidos sobre e na realidade, com e pelos 
quais orientam seus fazeres diários junto às crianças. 

Portanto, analisamos os sentidos em relação a currículo na 
Educação Infantil, dos professores sujeitos da prática – aqueles a 
quem o documento se destina e que podem dar-lhe função e vida.

Currículo na Educação Infantil: 
sentidos de professores

Na análise de Moreira e Candau (2007) as diferentes ideias 
que são associadas à palavra currículo derivam de modos histó-
ricos como a educação é concebida, assim como das influências 
teóricas que se tornam hegemônicas em um dado momento e/
ou contexto. Para os autores:

Diferentes fatores sócio-econômicos, políticos e culturais 
contribuem, assim, para que currículo venha a ser enten-
dido como:

(a) os conteúdos a serem ensinados e aprendidos;

(b) as experiências de aprendizagem escolares a serem vividas 
pelos alunos;

(c) os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas 
e sistemas educacionais;
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(d) os objetivos a serem alcançados por meio do processo de 
ensino;

(e) os processos de avaliação que terminam por influir nos 
conteúdos e nos procedimentos selecionados nos diferentes 
graus da escolarização. (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 17-18).

No contexto da pesquisa que desenvolvemos, mediante 
a realização de entrevistas semiestruturadas com professoras 
que atuam em diferentes instituições de Educação Infantil da 
rede pública em municípios do Rio Grande do Norte (capital e 
interior), pudemos constatar, mediante a análise de seus dize-
res, que suas significações relativas a currículo trazem marcas 
das concepções que discutimos acima, não de forma linear, 
especular, nem homogênea, mas, singular, por vezes como 
negação, resistência.

A partir do exercício de interpretação que empreendemos 
acerca dos dizeres das professoras, foi possível identificar, junto às 
singularidades e diversidade de posições/sentidos expressos pelas 
professoras, algumas aproximações: o currículo como ferramen-
ta/instrumento que norteia a prática; o currículo como conjunto 
de conteúdos/objetos de conhecimento; o currículo como meto-
dologia/estratégia de ensino e aprendizagem; o currículo como 
conjunto de experiências e práticas que envolvem saberes prévios 
e ampliação de conhecimentos.
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O currículo como ferramenta/
instrumento que norteia a prática 

Em seus dizeres, as professoras expressam conceber 
dessa forma o currículo, como podemos depreender dos frag-
mentos de seus discursos: 

É o conjunto de saberes [...] ligados à prática; que é uma ferra-
menta extremamente importante pra o planejamento de 
nossa atuação, de nossos conteúdos, do nosso planejamento 
(Professora Dalila).

É... Currículo, a definição pra Educação Infantil que eu penso 
[...] a organização da prática da escola, organização é... das 
áreas de conhecimento na Educação Infantil acho que engloba 
tudo isso (Professora Maria).

Eu acho que o currículo tá voltado pro estabelecimento de 
padrão, de funcionamento no geral na Educação Infantil, 
tanto em relação ao meio, quanto em relação à aprendizagem 
das crianças (Professora Ana).

Observamos que os sentidos de currículo como instru-
mento orientador perpassam a ideia de currículo como padrão 
– um texto normativo que regulamente e institua práticas 
“iguais”, um currículo definido para ser efetivado – como 
direção para o funcionamento da Educação Infantil, indiscu-
tível, prescritivo – que se contrapõe às perspectivas críticas 
e pós-críticas de pensar e problematizar as práticas curricu-
lares e justamente promover rupturas com as práticas que se 
pretendem homogeneizantes. 
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O currículo como conjunto de conteúdos/
objetos do conhecimento

Considerando também o currículo como instrumentali-
zação para a prática, identificamos sentidos de currículo como 
prescrição de conteúdos. O currículo norteia a prática na medi-
da em que define quais conteúdos são necessários às crianças 
da Educação Infantil. 

Eu acho que é o que a gente vai trabalhar com a criança, os 
temas, realmente os conteúdos que vai selecionar pra traba-
lhar com as crianças (Professora Rute).

Um conjunto de habilidades, de conhecimentos que a criança 
precisa ter ‘pra’ poder viver assim no mundo, na sociedade 
de forma coerente (Professora Ester).

Eu entendo que é um conjunto de objetivos com os conteúdos 
‘né’? Por que é aquilo que vai orientar a nossa prática em sala 
de aula (Professora Sara).

Nas vozes transcritas, observamos a ideia de um currículo 
pensado e definido por outros, para os sujeitos da prática efeti-
varem junto às crianças em seus fazeres pedagógicos. Currículo 
como conjunto de objetivos/conteúdos predefinidos como 
necessários/importantes para a formação de sujeitos em uma 
dada sociedade. Tais saberes e conhecimentos, seriam por sua 
vez, incontestáveis. Na análise de Silva (2005) as teorias tradi-
cionais do currículo tomam a resposta à questão “o quê?” como 
dada (predefinida) e se concentram no “como?” – nas questões 
técnicas de organização do conhecimento (inquestionável?).



CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: SENTIDOS EM MOVIMENTO

Elaine Luciana Sobral Dantas 
Denise Maria de Carvalho Lopes

103

O currículo como metodologia/
estratégia de ensino e aprendizagem

Nas vozes das professoras Isabel e Eva, por exemplo, iden-
tificamos sentidos de currículo como definição de estratégias 
metodológicas – como ensinar crianças pequenas. O currículo, 
desta perspectiva institui o quê ensinar e preocupa-se com as 
técnicas, a metodologia - aproxima-se, pois de uma tendência 
tecnicista de currículo.  

Eu vejo assim, como o currículo, a maneira, o método, a 
maneira que você usa pra você colocar é... os seus conheci-
mentos em prática. Os seus conhecimentos pedagógicos ‘né’? 
Em prática (Professora Isabel).

Bem, o currículo como eu estou estudando né, no curso 
de formação, a gente vê que é uma forma viva, é algo que 
tem que ser, não é estático. Tem que ser algo maleável, é, 
que envolva conhecimentos através do lúdico, porque esse 
eixo que existe na brincadeira ele tem que ser valorizado na 
Educação Infantil, criança aprende brincando e não a coisa 
parada, questão de conteúdos formais, trabalhados de forma 
tradicionais (Professora Eva).

Na voz da professora Eva é possível entrever uma proble-
matização acerca de conteúdos formais trabalhados de forma tradi-
cionais. Há uma preocupação com as especificidades de um 
currículo para Educação Infantil, seu caráter lúdico e o papel/
lugar da brincadeira que se apoia na “forma” – metodologia de 
trabalho. Em oposição ao currículo estático e conteúdos formais, a 
professora fala de uma forma viva de trabalhar os conteúdos na 
brincadeira – em movimento, e não de forma parada – tradicional. 
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O currículo como conjunto de experiências 
e práticas que envolvem saberes prévios 
e ampliação de conhecimentos

A ideia de currículo construído a partir das práticas, das 
experiências das crianças, aparece na voz na professora Marta, 
que se aproxima das proposições de articulação e ampliação de 
conhecimentos e experiências propostas nas DCNEI.  

Currículo na Educação Infantil pra mim inclui a questão das 
vivências, conhecimento prévio das crianças e aquilo que a 
gente consegue construir na sala a partir do conhecimento 
que eles trazem. Sobre a família, sobre o ambiente que eles 
vivem, sobre a questão da natureza, aí... disso aí que a gente 
parte ‘pra’ o conhecimento mais teórico que é dar significado 
aquele conhecimento que eles já trazem de casa e levar novos 
conhecimentos (Professora Marta).

De um modo geral, observamos que a ideia de currículo como 
prescrição, pautada nas teorias tradicionais e tecnicistas de currículo, 
aparece nas vozes de todas as professoras entrevistadas. A questão 
central do currículo no âmbito das teorias críticas e pós-críticas, 
refere-se ao “por quê?” – Por quê esse conhecimento e não outro? 
Tais teorias “estão preocupadas com as conexões entre saber, identi-
dade e poder” (SILVA, 2005, p. 17). Nesta perspectiva, as professoras 
seriam sujeitos/autoras dos processos de construção curricular. 
No entanto, ainda observamos em suas vozes, um distanciamento 
dessa autoria, desse entendimento de currículo como práxis, como 
conjunto de práticas que articula experiências e amplia conhecimentos. 

Conforme já discutimos, consideramos em nossas análi-
ses que os processos de apropriação/significação são sempre 
circunstanciados nas relações sociais – em meio a processos de 
objetivação e de subjetivação, sempre singulares.
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Considerações Finais

Da análise feita, identificamos sentidos de currículo como 
conjunto de experiências educativas que promovem/possibili-
tam a ampliação/apropriação de conhecimentos. Tal perspectiva, 
aproxima-se das abordagens/teorias críticas e pós-estrutura-
listas de currículo, entendido como processo, prática, discurso 
e ao mesmo tempo, como produto/texto pensando/elaborado/
desenvolvido no cotidiano pedagógico por todos os sujeitos que 
nele atuam, considerando as escolhas/decisões coletivas e a iden-
tidade educativa-pedagógica de cada instituição. 

Consideramos importante, garantir a circulação de textos 
oficiais no contexto das instituições. No entanto, entendemos 
que os saberes e práticas que são desenvolvidas cotidianamente 
nas instituições de Educação Infantil precisam dialogar, no intui-
to não de reproduzir, obedecer a determinações legais, mas de 
compreendê-las e colaborar com elas – recriando-as e ressigni-
ficando-as – em processos de discussão-reflexão permanentes, 
o que implica, por sua vez, condições existentes nas instituições, 
ancoradas pelas redes de ensino, de exploração – mediada – do(s) 
documento(s) de forma viva, intensa e sistemática.

Nessa perspectiva, pensamos que as discussões e proposi-
ções apresentadas nesse trabalho, contribuem para estabelecer 
esse diálogo entre professores e definições oficiais relativas ao 
currículo na/para Educação Infantil. Pois, defendemos a parti-
cipação ativa dos sujeitos da prática nos processos de constru-
ção, desenvolvimento e avaliação das propostas curriculares. 
Os sentidos atribuídos por professores às questões pertinentes 
à organização do trabalho pedagógico precisam estar contidos/
refletidos nos textos curriculares das instituições.
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A análise sobre a indissociabilidade entre os processos de ensi-
nar e de aprender norteia o desenvolvimento dos currículos 
escolares e de formação de professores, assumindo a centrali-
dade dos debates que envolvem a docência e o desenvolvimento 
psicossocial das crianças. Com base nesse entendimento, busca-
mos, neste artigo, analisar os sentidos atribuídos ao ensinar e 
ao aprender por professoras dos anos iniciais do ensino funda-
mental como contribuição para compreendermos as formas 
de interação estabelecidas em sala de aula que mobilizam os 
saberes docentes. Este texto constitui parte dos resultados de 
pesquisas anteriores (NASCIMENTO, 2011), que tiveram como 
principal objetivo compreender, a partir de um processo refle-
xivo e colaborativo de investigação, quais saberes as professoras 
dos anos iniciais do ensino fundamental mobilizam na organi-
zação do ensino-aprendizagem.

Nesses estudos, utilizamos a abordagem da pesquisa cola-
borativa como orientação teórico-metodológica, adotando, em 
todo o processo de análise, os princípios da reflexão crítica e 
da colaboração, os quais – em uma relação com a compreensão 
dos processos de internalização e de mediação, propostos por 

2.1
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Vygotsky (1991, 2004, 2005); com a abordagem do diálogo de 
Bakhtin (2002, 2003); e com as concepções de Freire (1981, 1982, 
1998) – possibilitaram a coconstrução de sentidos e de signi-
ficados atribuídos aos saberes mobilizados pelas professoras 
partícipes do processo de organização do ensino-aprendizagem, 
essenciais para articular, no ambiente escolar, ações de pesquisa 
e de formação profissional.

Na abordagem da pesquisa colaborativa, o pesquisador 
desempenha dois papéis distintos que se complementam entre si: 
o de pesquisador e o de formador. No primeiro, os professores 
participam como parceiros, fornecendo dados que giram em torno 
do objeto de estudo investigado, os quais serão analisados visan-
do à produção de conhecimentos. No segundo papel, a pesquisa 
oferece aos parceiros um processo de reflexão sobre sua prática 
pedagógica, procurando, em uma ação compartilhada, contribuir 
para a profissionalização docente, de forma que investigador e 
investigados, a partir de uma perspectiva dialógica, relacionem a 
teoria e a prática analiticamente.

Na pesquisa colaborativa, tem-se a necessidade de envolver 
todos os sujeitos em situações de coparticipação e de compro-
metimento com as ações de investigação e de informação. Nesse 
sentido, o grupo colaborativo foi composto pela professora 
pesquisadora e por duas docentes dos anos iniciais do ensino 
fundamental, as quais receberam o pseudônimo de Rita e Alice. 
Nessa dinâmica, as partícipes construíram os diálogos e as refle-
xões em permanente processo de trocas e partilhas de sentidos.

Diante desse contexto, o processo investigativo e forma-
tivo foi pensado com base nas ações reflexivas, conforme 
propostas por Smyth (1991a, 1991b), de forma que pudésse-
mos apreender: o que e como foram desenvolvidas as ações 
em sala de aula (descrição); por quê? (informação); relação 
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teoria-prática (confrontação); percepção das necessidades de 
mudança (reconstrução). Todas essas ações são, para o refe-
rido autor, uma forma de tornar o ensino compreensível, ao 
fazer emergir, por meio do próprio discurso do professor, seus 
conflitos, bem como suas contradições e condições da práti-
ca, de modo que permita, a ele mesmo e aos outros, partilhar 
essas situações e mais bem entender os princípios, as teorias 
e os saberes que as subjazem. Além disso, tais ações consti-
tuem um espaço de construção de conhecimentos a partir da 
problematização da prática e uma forma de desenvolvimento 
profissional, ao permitirem aos envolvidos desenvolver ações 
que redimensionem suas teorias e suas práticas. 

A articulação dessas ações reflexivas com as abordagens 
vygotskiana (acerca dos estudos do pensamento), bakhtiniana 
(relativa à linguagem) e freiriana (sobre o diálogo entre pares) 
possibilitou compreender o pensamento reflexivo como função 
mental superior (VYGOTSKY, 2005), como processo dialógico 
em que os sujeitos (re)constroem saberes, na perspectiva da 
mudança de si e de suas práticas, mediados pelo outro e pelo 
signo. Desse modo, pelo caminho do diálogo reflexivo-colabo-
rativo, buscamos explicitar e colocar em confronto os saberes 
das professoras sobre o ensinar-aprender. Nessa perspectiva, a 
reflexão crítica e colaborativa entre os pares sobre os sentidos 
do agir em sala de aula serviu como referência para que anali-
sássemos a relação das professoras com os saberes que estas 
mobilizam no processo de organização do ensino-aprendizagem.

Organizamos, dessa maneira, este texto em três partes 
inter-relacionadas. A primeira parte aborda o sentido do ensinar 
e do aprender a partir da reflexão sobre o agir das professoras 
em situações do ensino da escrita em sala de aula, envolvendo 
a elaboração de uma lista pelos alunos. Na segunda, a reflexão 
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se dá em torno dos objetivos, dos conteúdos e das estratégias 
da aula das professoras partícipes, buscando compreender os 
saberes mobilizados na organização do ensino-aprendizagem. 
A última parte contempla as considerações finais, momento em 
que abordamos as compreensões construídas ao longo deste 
estudo, seus limites e possibilidades.

Sentidos do ensinar e do aprender: o agir 
das professoras mediadoras de leitura

Os sentidos do ensinar e do aprender foram construídos 
com base nas análises das sessões reflexivas desenvolvidas com 
as professoras partícipes. Essas sessões surgem da necessida-
de de propiciar contextos de formação do educador reflexivo, 
fundamentando-se em uma prática crítica que possibilite aos 
professores analisarem a materialidade do seu discurso peda-
gógico e, assim, entenderem o significado das escolhas feitas na 
sala de aula e os interesses a que servem (MAGALHÃES, 2004).

Além de permitir que se cumpra a dimensão da inves-
tigação e da formação, a sessão reflexiva também se pretende 
transformadora e emancipadora da prática educativa. Porém, 
esse procedimento, na medida em que demonstra as potenciali-
dades dos educadores, pode colocar à mostra as suas dificulda-
des e contradições no processo de construção do conhecimento. 
Além disso, permite aos partícipes perceberem os conceitos e os 
saberes internalizados ao longo de suas experiências culturais 
(VYGOTSKY, 1991, 2005).

Ao considerarmos o conjunto dos diálogos produzidos 
com as partícipes nas sessões reflexivas, percebemos que deles 
emergem, dentre outros aspectos, os sentidos sobre o ensinar 
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e o aprender. Desse modo, a partir dessa reflexão, foi possível 
explicitar os saberes que as professoras mobilizam na organi-
zação do ensino-aprendizagem e suas implicações nesse proces-
so. Trazemos, a seguir, um desses contextos, cujos enunciados 
e enunciações foram produzidos no diálogo que inaugurou a 
sessão reflexiva sobre a aula da professora Rita e se referem aos 
sentidos construídos pelas professoras sobre o ensino da escrita 
em sala de aula, em uma situação de aprendizagem envolvendo 
a elaboração de uma lista pelos alunos. No excerto a seguir, 
passamos a analisar as formas como Rita e Alice atribuem 
sentidos ao seu fazer pedagógico, como mediadoras de escri-
tas, ressignificados pelos cursos de formação de professores:

Excerto 01:

Alice: [...] então, assim, o que eu sei, não sei se estou 
correta, mas o que eu sei, meus saberes, assim essa 
questão da lista, eu fiquei assim me perguntando, 
de onde surgiu essa lista? Eu não peguei essa parte 
de que as crianças estavam escrevendo. Assim o 
meu conhecimento de trabalhar com lista, ela deve 
estar dentro de um contexto. Eu percebi que ela, 
eu sei que ela é uma professora muito boa, muito 
questionadora – por que, para quê –, mas eu senti, 
assim, que ao trabalhar com lista você tem que 
trabalhar dentro de um contexto. Eu senti assim 
que ela deu uma misturada nos conteúdos. Assim, 
qual foi o objetivo dessa lista, era trabalhar letras 
maiúsculas ou era trabalhar a lista de alimentos?

 
Débora: então, vamos para Rita responder. Então, 
eu acho assim tem duas questões que Alice trouxe: 
de onde surgiu a lista? E por que trabalhá-la?
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Rita: a lista vem de um trabalho já atrás, eu vinha 
desde o início da semana trabalhando a letra 
M. Então, você disse que tem que surgir de um 
contexto. Claro. Então, olhe aqui, Alice, quando 
eu digo para vocês [a professora tenta localizar no 
texto escrito de sua reflexão as justificativas que 
escreveu para o trabalho com a lista naquela aula], 
ela tem um objetivo, me deixa dizer [continua 
tentando localizar], quando eu digo assim, por 
isso, ao pedir que as crianças escrevam a lista, a 
escola tem a responsabilidade de garantir a todos 
os seus alunos os saberes linguísticos necessários 
para o exercício da cidadania. Por exemplo, e aqui 
eu já me aprofundei no PROFA, que diz que você 
pode trabalhar atividades, não era aqui [continua 
tentando localizar no texto o item em que há a 
explicação; encontra e lê]: “é necessário que o 
professor proponha a escrita de uma lista que tenha 
alguma função de uso na comunidade ou na sala de 
aula. A escrita de listas de palavras que começam 
com a mesma letra ou outras similares” [a professora 
se apoia na reflexão que escreveu na confrontação]. 
Entende? Então, aqui eu digo por quê.

Para a professora Alice, o trabalho com a escrita, no caso 
a escrita de uma lista de palavras, deve estar inserido em um 
contexto. Baseada nesse saber, ela questiona a professora Rita 
a respeito da origem e do objetivo do trabalho com a lista. Ao 
dizer que Rita “deu uma misturada nos conteúdos”, no excerto 
01 acima, Alice propõe uma reflexão que, inicialmente, estava 
no campo do informar, pois questionava de onde veio e qual 
o objetivo da lista. Entretanto, Alice recoloca a outra profes-
sora no campo do confrontar, na medida em que explicita e 
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confronta os seus saberes com os saberes da professora Rita. 
Nessa perspectiva, a professora Alice não está apenas pergun-
tando qual a origem e o objetivo de se trabalhar a lista mas 
também, implicitamente, questiona o que sabe a professora Rita 
sobre o trabalho com a escrita.

A professora Rita, para responder à questão da origem do 
trabalho com a lista, reporta-se aos saberes da alfabetização e do 
trabalho vivenciado, isto é, ao que já vinha sendo desenvolvido 
em sala de aula. Porém, é no discurso de outrem (BAKHTIN, 2002) 
que ela se apoia para justificá-lo, por exemplo, quando declara: 
“[...] aqui eu já me aprofundei no PROFA”. O entendimento desse 
contexto enunciativo é importante, pois 

há diferenças essenciais entre a recepção ativa da enunciação 
de outrem e sua transmissão no interior de um contexto. [...]. 
Além disso, a transmissão leva em conta uma terceira pessoa 
[...] (BAKHTIN, 2002, p. 146). 

Diante desse contexto, é importante pensarmos o 
que representa o Programa de Formação de Professores 
Alfabetizadores (PROFA) como o discurso de outrem (BAKHTIN, 
2002), o qual é utilizado pela professora partícipe para apre-
sentar aos seus interlocutores as justificativas para o seu agir. 
Nesse sentido, inicialmente, discorreremos sobre os pressupos-
tos epistemológicos que fundamentam esse Programa, especial-
mente sobre o ensinar e o aprender.

O PROFA, na condição de ação política de formação 
de professores alfabetizadores da Secretaria de Educação 
Fundamental (SEF/MEC), materializa um discurso acerca do 
ensinar e do aprender e um determinado sentido a respeito 
do que significa alfabetizar. Nessa perspectiva, é importante 
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destacar as bases epistemológicas que sustentam o discurso 
do PROFA sobre o ensinar e o aprender nos anos iniciais do 
ensino fundamental.

Conforme podemos observar, nos próprios documentos 
do Programa e nas análises de Becalli (2009), as bases teóricas 
que fundamentam o sentido de alfabetização no PROFA foram 
construídas e sustentadas nas pesquisas da psicolinguística, 
especialmente na psicogênese da língua escrita, conforme 
investigações de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, cujos traba-
lhos tomam a abordagem piagetiana de aprendizagem como 
fundamento principal. 

Ao lermos os documentos do referido Programa, não é 
difícil constatar a sua opção pelos pressupostos da psicogê-
nese da língua escrita. O texto de Telma Weisz, referenciado 
abaixo, publicado no conjunto dos documentos do Programa, 
é uma amostra dessa realidade, conforme podemos observar 
na enunciação a seguir:

As propostas pedagógicas de alfabetização que vêm sendo 
elaboradas tendo como referência teórica o construtivismo 
interacionista piagetiano e, mais especificamente, a psico-
gênese da língua escrita descrita por Emília Ferreiro e Ana 
Teberosky têm cumprido o papel de divulgar um corpo de 
ideias [...], dentre as quais uma das mais importantes é a de que 
as crianças, em seu processo de alfabetização, constroem hipó-
teses sobre o que a escrita representa (BRASIL, 2001a, p. 135).

A proposta de alfabetização com base nesses pressupostos 
indica que um dos saberes necessários ao professor alfabetiza-
dor é o de que, “sem um conhecimento pelo menos básico da 
psicogênese da língua escrita, não é possível descobrir o que 
sabem e o que não sabem os alunos” (BRASIL, 2001a, p. 142). Há, 
nos documentos do PROFA, a compreensão de que “aprender 
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significa elaborar uma representação pessoal do conteúdo de 
aprendizagem, fazê-lo seu, interiorizá-lo, integrá-lo nos próprios 
esquemas de conhecimento” (BRASIL, 2001b, p. 116). Nesse senti-
do, defendem uma concepção de aprendizagem pautada nos 
princípios da autonomia, isto é, da autorregulação da aprendi-
zagem, do aprender a aprender.

Todas essas observações nos levam a compreender pelo 
menos dois aspectos presentes nos discursos das professoras: 
primeiro, quando se referem ao PROFA para fundamentar as 
suas práticas, mencionando-o para justificar os procedimen-
tos didáticos, elas não apresentam explicações em termos de 
teorias do que representam o ensinar e o aprender mediante 
o procedimento adotado; segundo, embora tenham partici-
pado do mesmo processo formativo, cada professora possui 
um processo próprio de internalização desses saberes, cujas 
implicações em suas práticas são influenciadas pela relação 
cultural que elas estabelecem com suas histórias de vida, sua 
experiência profissional, enfim, com a relação inter e intrapes-
soal com outros saberes. Por essa razão, evidenciamos posturas 
diferenciadas das professoras diante do ensino e da aprendi-
zagem da língua escrita.

Desse modo, a posição das professoras no diálogo acima 
expressa o confronto entre saberes e práticas de alfabetização. 
Ao dizer que “a lista vinha de trabalhos anteriores, eu vinha 
desde o início da semana trabalhando a letra M”, a professora 
Rita nos fornece indicações das concepções de linguagem e de 
aprendizagem que norteiam sua prática em sala de aula. Nesse 
contexto, compreende a linguagem escrita como uma repre-
sentação da fala e acredita que a sua aprendizagem se dá pelo 
processo de repetição, pela reprodução de letras e sílabas. O 
questionamento da professora Alice nos aproxima do debate que 
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vem ocorrendo nas últimas décadas a respeito do processo de 
alfabetização, em que um dos questionamentos acentua a inade-
quação dessa prática para a aprendizagem eficiente da escrita.

Assim, desde a década de 1980, influenciados pelos 
estudos no campo da psicolinguística e da sociolinguística, 
vários pesquisadores, como Ferreiro e Teberosky (1991), Smolka 
(1993) e Soares (2003a), passaram a questionar radicalmente o 
ensino de leitura e escrita com base no treino das habilidades 
de decodificação e codificação do alfabeto, realizado com o 
apoio de materiais pedagógicos que priorizem a memorização 
de sílabas, palavras ou frases soltas (ALBUQUERQUE; MORAIS; 
FERREIRA, 2008).

No contexto desse debate, esses estudiosos desenvolveram 
várias perspectivas de análise do processo de alfabetização. No 
campo da psicologia, os estudos sobre a psicogênese da língua 
escrita, desenvolvidos por Ferreiro e Teberosky (1991), trouxeram 
contribuições que passaram a ocupar lugar especial, inclusive nos 
currículos nacionais e em materiais pedagógicos produzidos pelo 
Ministério da Educação para a formação de professores, como é 
o caso do PROFA, citado pelas professoras partícipes.

Ainda no campo da psicolinguística, Albuquerque, Morais 
e Ferreira (2008) tratam de perspectivas de alfabetização que 
inserem a necessidade do trabalho com a consciência fonoló-
gica e que concebem a escrita alfabética como um código, cuja 
aprendizagem continuaria sendo interpretada como resultante 
de mecanismos de discriminação perceptiva e memorização. De 
acordo com esses autores, essa seria a razão por que partidários 
desses estudos defendem a volta de métodos tradicionais de 
alfabetização, como o método fônico.

Albuquerque, Morais e Ferreira (2008) ainda apon-
tam que, desde os anos 1990, vêm se consolidando no Brasil 
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perspectivas de alfabetização que tratam o ensino da leitura 
e da escrita como práticas de letramento. O termo letramento 
é considerado por Soares (2003b, 2004) como a condição em 
que não apenas se sabe ler e escrever mas também em que se 
faz uso dessas habilidades nas diversas práticas sociais. Soares 
(2004) demonstra que, no contexto brasileiro, a discussão sobre 
o conceito de letramento surge enraizada ao conceito de alfabe-
tização. Entretanto, para a referida autora, há uma inadequada 
fusão entre esses dois conceitos, a qual, segunda ela, tem condu-
zido ao “apagamento” da alfabetização.

Partindo do conceito de alfabetização como aquisição 
de uma técnica e de uma prática social, Soares (2003a, 2003b, 
2004) compreende que esses processos são simultâneos e inter-
dependentes. Todavia, para essa autora, a aprendizagem da 
técnica (domínio do código e das relações grafema/fonema) 
não é pré-requisito para o letramento. Entretanto, há espe-
cificidades no processo de alfabetização que necessitam ser 
consideradas, sob o risco de “desinventar” a alfabetização. 
Nesse sentido, a autora defende que a alfabetização precisa 
ser ensinada de forma sistemática, e não deve ser diluída no 
processo de letramento.

Para Soares (2003b), a mudança conceitual, que veio dos 
anos 1980, fez com que o processo de construção da escrita pela 
criança passasse a ser feito pela sua interação com o objeto de 
conhecimento. Interagindo com a escrita, a criança constrói o 
seu conhecimento e as hipóteses a respeito da escrita, apren-
dendo, com isso, a ler e a escrever numa descoberta progressiva. 
O problema é que, atrelada a essa mudança de concepção, veio 
a ideia de que não seria preciso haver método de alfabetização. 
Sobre essa questão, Soares (2003b, p. 17) denuncia que, “se anti-
gamente havia método sem teoria, hoje temos uma teoria sem 
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método”. Para essa autora, é preciso que tenhamos estas duas 
dimensões: um método fundamentado em uma teoria e uma 
teoria que produza um método, sob o risco de não produzirmos 
as aprendizagens necessárias.

Os pressupostos bakhtinianos expressos neste estudo 
fazem-nos compreender que a língua é dialógica e complexa. 
Assim, não podemos ignorar a relação entre a linguagem e o 
contexto social que lhe dá origem, resultando daí a importância 
do desenvolvimento de práticas de alfabetização que aproxi-
mem a língua dos seus contextos reais de uso. Para Vygotsky 
(1991), a linguagem escrita é um sistema particular de símbolos 
e signos, o qual constitui um simbolismo de segunda ordem, 
o que significa dizer que a linguagem escrita é constituída 
por um sistema de signos que designa os sons e as palavras da 
linguagem falada, mas esse elo intermediário existente entre 
fala e escrita gradualmente desaparece e a linguagem escrita 
converte-se em um sistema de signos que simboliza diretamen-
te as entidades reais. No processo de ensino-aprendizagem da 
língua escrita, é importante que o professor compreenda que o 
desenvolvimento da linguagem escrita pelas crianças é marca-
do por descontinuidades e que não se constitui um processo 
puramente evolutivo e linear, isto é, os alunos não evoluem 
naturalmente de um nível a outro, sendo necessária e relevante 
a mediação do professor nesse processo.

A nossa participação nesse diálogo não contribuiu para 
avançar o processo de reflexão. Exercendo agora um olhar 
exotópico (BAKHTIN, 2003), percebemos que, ao buscar escla-
recer a questão, no sentido de verificar se o que estava sendo 
perguntado dizia respeito mesmo à origem e aos objetivos do 
trabalho com a lista, nós simplificamos a reflexão. Ao estabe-
lecermos uma reflexão centrada nos aspectos do descrever e 
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do informar, observamos que se caracterizou mais como uma 
reflexão prática e crítica do que crítico-colaborativa. Nosso 
posicionamento nessa relação dialógica nos fez entender que 
uma atitude colaborativa não surge a priori. Nessa perspecti-
va, é preciso desenvolvê-la pelo exercício do diálogo; assim, 
fazer as perguntas necessárias é um processo por meio do qual 
também se aprende.

O materialismo histórico-dialético (CHEPTULIN, 1982) 
como fundamento do nosso pensamento sobre o processo de 
construção do conhecimento também nos orienta a respeito 
de que toda transformação se dá de forma processual, em dife-
rentes espaços, tempos e ritmos. No desenvolvimento humano, 
os aspectos vivenciados nas trajetórias de vida e formação 
entrelaçam-se de maneira que novas formas de pensar e agir 
não excluem necessariamente as formas antigas e a busca 
pela superação, incluindo tanto as contradições quanto os 
conflitos. Nesse sentido, compreendemos nesse movimento 
reflexivo – em relação ao nosso próprio papel na condição 
de partícipe pesquisadora e formadora e ao papel das partí-
cipes professoras, cujas aulas foram objeto de análise – que  
necessitamos rever e ressignificar saberes e práticas pelo exer-
cício continuado da reflexão teórico-prática, bem como, nesse 
movimento, criar as possibilidades para sua reconstrução. Os 
diálogos reflexivos representam, pois, o estado atual de desen-
volvimento, que não permanece sempre o mesmo, pois está 
em movimento e mudança constantes.
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O ensinar e o aprender: reflexão sobre os 
objetivos, os conteúdos e as estratégias da aula

No decorrer do diálogo, percebemos ainda que os objeti-
vos nem sempre são claramente explicitados, de outro modo, os 
objetivos declarados nem sempre correspondem às estratégias 
de ensino-aprendizagem privilegiadas na aula. Vejamos um dos 
trechos da sessão reflexiva em que esse confronto se realiza:

Excerto 02:

Débora: tudo bem. Eu fiz outra pergunta também 
sobre o Hino Nacional. E você já me respondeu 
que a oração você não faz todos os dias. E o 
Hino Nacional, por que você desenvolveu essa 
atividade? Você costuma desenvolvê-la? Quando?

Rita: costumo. E acho que é importante. E até 
mesmo para usar recursos que a gente tem 
e que ficam esquecidos. Eles recebem o livro 
didático, e a maioria dos livros vem com o hino, 
e a gente nem usa. É um recurso importante. E 
ali eu mostrando [demonstra com gestos que o 
aluno vai acompanhando a escrita quando canta], 
já vai se adaptando a leitura e a arte. Devemos 
trabalhar. Deve estar sendo trabalhada. Quando 
trabalhamos a música, é arte.

Alice: a questão dos valores.

Rita: é. O resgate dos valores que nós temos. 

No diálogo com a professora Rita, em vários momen-
tos, ela justifica o seu agir mediante a necessidade de 
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ensinar normas, valores, de relembrar e incentivar os alunos no  
processo de aprender. Entendemos, assim, que esses aspectos 
constituem alguns dos princípios que fundamentam o sentido 
que ela construiu sobre o ensinar e o aprender. Nas justificativas 
da professora, o argumento da valorização constitui os senti-
dos atribuídos ao ensinar-aprender: em um primeiro momento, 
o argumento da valorização é sobre o recurso existente; no 
outro, incide sobre a valorização da música como arte na sala 
de aula. Para a professora: “Quando trabalhamos a música é 
arte”. Nessa perspectiva, foi trazida a música, trabalhou-se arte, 
independentemente do que tenha sido desenvolvido, justificado 
também como um saber necessário e importante a ser ensinado 
e aprendido, portanto, um saber a ser valorizado. O argumento 
da valorização respalda os princípios do ensinar e do aprender 
da professora Rita, valores que são atribuídos por ela ao sele-
cionar o que vai ser ensinado e aprendido.

Embora a professora tenha dito na sua autorreflexão que 
ao propor cantar o Hino Nacional seu objetivo era trazer a músi-
ca como arte, as ações desenvolvidas não privilegiaram esse 
objetivo. Sobre esse tema, os textos de didática nos ensinam que 
a relação objetivo-conteúdo-método tem como característica a 
mútua interdependência (LIBÂNEO, 1994). De acordo com esse 
princípio, ao planejar suas aulas, o professor deve relacionar 
objetivos de ensino, conteúdos e estratégias pedagógicas que 
possibilitem o envolvimento dos alunos e os levem a aprender. 
Algumas reflexões desenvolvidas por Tacca (2006) acerca da 
relação entre os objetivos e as estratégias pedagógicas apon-
tam que, muitas vezes, os objetivos estão tecnicamente bem 
elaborados, entretanto, ficam comprometidos no desenrolar 
das situações pedagógicas se concentrados apenas em torno dos 
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conteúdos e se não levar também em consideração os sujeitos 
envolvidos no processo.

Segundo Tacca (2006), é necessário considerar as rela-
ções sociais envolvidas, as quais incluem concepções, crenças, 
histórias de vida e outros aspectos que emergem desse proces-
so relacional, que influenciam nas opções feitas. Mediante 
esse enfoque, as relações dos docentes com esses aspectos da 
organização do processo de ensino-aprendizagem necessitam 
ser analisadas para que possamos perceber e explicitar suas 
implicações no processo. 

Na continuidade, no diálogo a seguir, encontramos algu-
mas marcas desses entrelaçamentos, pois, ao expor as razões 
do trabalho com o Hino Nacional e com a oração, a professora 
Rita sustenta sua explicação no argumento do gostar. Portanto, 
o gosto e o valor no curso dessas interações verbais constituem 
as formações ideológicas para a compreensão dos sentidos do 
ensinar e do aprender. Nessa perspectiva, os diálogos selecio-
nados visam confrontar a relação entre esses saberes.

Excerto 03:

Débora: porque eu acho que você faz, não sei se 
o objetivo era esse, que a pergunta seria qual o 
objetivo que está subjacente nessa prática. E aí 
poderíamos fazer uma relação, é com os saberes, 
que relações você faz com essa prática e práticas 
anteriores que você vivenciou? Não sei também 
se esta prática está relacionada ao gosto de 
cantar, porque poderia cantar outras músicas, 
não poderia ser só o Hino Nacional, poderia 
trazer outras músicas, como as infantis. Então 
me parece que há outro objetivo além do gosto [a 
professora sorri quando eu faço essa insinuação]. 



SENTIDOS DO ENSINAR E DO APRENDER: DIÁLOGO REFLEXIVO COM 
PROFESSORAS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Débora Maria do Nascimento 
Márcia Maria Gurgel Ribeiro

129

Rita: também vem de coisas também de como eu 
fui ensinada.

Débora: ah!

Rita: é, mas também não é tanto nem isso aí, é 
por utilizar o recurso que tem na escola, tem a 
música gravada, por que não usar? Por que ficar 
lá guardada? 

Ao explicar as razões do trabalho com o Hino Nacional 
e ao dizer que “também vem de coisas de como eu fui ensina-
da”, Rita demonstra que sua prática toma como referência, de 
alguma forma, os saberes de sua trajetória familiar e escolar, 
os quais se configuram em saberes axiológicos, como os gostos, 
os valores e as crenças; bem como os saberes construídos ao 
longo de sua experiência como estudante, que ela carrega consi-
go, expressando-se nas suas opções pedagógicas. No entanto, 
evidentemente, atribui outras razões, tais como aproveitar e 
valorizar o material existente. 

No diálogo a seguir continuamos a confrontar esses saberes.

Excerto 04:

Débora: pronto, com relação ao Hino. Com 
relação à oração, essa atividade faz parte do 
dia a dia? Você já me respondeu que nem todo 
dia você a faz. Então, por que você desenvolveu 
essa atividade? Você considera que trabalhou 
respeitando a religião de cada um? Por quê?

Rita: a oração é assim. Porque, respeitando o 
gosto. Tem alunos que dizem “tia, vamos rezar”. 
Tem alunos que gostam. E, às vezes, eu nem trago 
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no meu roteiro, e eles pedem para rezar. Então, 
isso aí vem da família, não é? O gosto pela oração. 
E... [tentando relembrar a outra questão], o que 
foi que você falou aí?

Débora: você considera que trabalhou respeitando 
a religião de cada um? Por quê? Nesse momento 
que você fez a oração...

Alice: Pai Nosso e Ave Maria. Só tem uma religião? 
Só tem a católica?

Rita: Acho que sim [Após a colocação de Alice]. 
Não. Tem evangélica. Mas eu conversei com ela 
[referindo-se a uma aluna que é evangélica] e ela 
falou que na igreja dela reza o Pai Nosso também. 

Nesse sentido, quando a professora diz: “Tem alunos que 
gostam. E, às vezes, eu nem trago no meu roteiro, e eles pedem 
para rezar. Então, isso aí vem da família, não é? O gosto pela 
oração”, ela expressa sua relação com um saber da cultura do 
povo, mais precisamente da tradição familiar, que na sala de 
aula ganha expressão como um momento em que os alunos 
também apreciam. A nossa intervenção nesse processo reflexivo 
foi no sentido de alertar as professoras quanto à necessidade de 
confrontar nossos valores. Vejamos o diálogo:

Excerto 05:

Débora: porque... É um cuidado que a gente 
precisa ter com essas questões. Principalmente 
hoje, taí toda a questão dos cursos de formação 
mesmo que vocês têm participado, e já tem tocado 
na questão do trabalho com a diversidade e da 
igualdade em sala de aula. [...] De nós estarmos 
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atentos a essas questões, e que a nossa prática ela 
procure, ela poderá se pautar nesses aspectos, que 
procure a desmistificação desses valores. Então, 
voltando à questão da oração, e da religião, e aqui 
a gente não vai nem tocar na questão da religião, 
mas que a oração dentro desse contexto leva para 
essa discussão, para esse debate. É tanto que nós 
temos, há toda uma legislação, que discute essa 
questão que a escola ela precisa ser laica, ela não 
pode privilegiar nenhum culto, e aí nós temos 
toda uma discussão.

Os saberes confrontados no diálogo acima nos remetem 
à reflexão sobre o sentido da cultura e do trabalho com as 
diferenças em sala de aula. Ao trabalhar o sentido de cultura 
desde uma perspectiva antropológica clássica até perspecti-
vas de cultura numa dimensão popular, Gómez (2000, 2001) 
compreende a escola como cruzamento de culturas. Para esse 
autor, a escola e o sistema educativo em seu conjunto podem 
ser entendidos como uma instância de mediação entre os signi-
ficados, os sentimentos e as condutas da comunidade social e 
o desenvolvimento particular das novas gerações. De acordo 
com o referido autor, cada vez mais, a herança social que cada 
indivíduo recebe, desde seus primeiros momentos de desenvol-
vimento, já não se encontra primordial nem prioritariamente 
constituída por sua cultura local. Como consequência, a função 
da escola é oferecer ao indivíduo a possibilidade de detectar e 
entender o valor e o sentido explícitos ou latentes da cultura 
em que estão imersos desde o seu nascimento, tendo em vista 
que o processo de transformação e recriação dessa cultura se 
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dá na participação desses sujeitos na complexa vida cultural 
de sua comunidade.

Nessa perspectiva, Gómez (2000) defende que a primei-
ra responsabilidade do docente é submeter sua prática e seu 
contexto escolar à reflexão crítica, para compreender a trama 
oculta de intercâmbio de significados que constituem a rede 
simbólica em que se formam os estudantes. Dessa forma, o 
autor ressalta: “a aula deve tornar-se um fórum de debates 
e negociação de concepções e representações da realidade. 
Não pode ser nunca um espaço de imposição da cultura [...]” 
(GÓMEZ, 2000, p. 61).

A perspectiva antropológica de cultura desenvolvida 
por Freire (1982) também aponta a sala de aula como espaço 
de debate e de diálogo, o que faz do aluno um participante do 
grupo e, do professor, o coordenador do debate. Para tanto, é 
importante que o professor reflita sobre “a razão de ser desta 
prática – as finalidades, os objetivos, os métodos, os interesses 
dos que a comandam, a quem serve, a quem desserve” (FREIRE, 
1981, p. 117), pois ensinar exige criticidade, reconhecimento 
da identidade cultural e respeito aos saberes dos educandos 
(FREIRE, 1998). Assim, por mais bem-intencionadas que sejam 
nossas práticas, é necessário que fiquemos atentos para que 
não privilegiemos um discurso monológico de cultura em sala 
de aula (BAKHTIN, 2002).

Na defesa por práticas pedagógicas comprometidas 
com uma sociedade mais justa e mais democrática, Santomé 
(2005) explica que professores e professoras, como intelectuais 
comprometidos, geram um clima de reflexão e de debate since-
ro e sem temores acerca das razões da escolha dos conteúdos 
culturais com os quais trabalham, das fontes e das metodolo-
gias que facilitam a reflexão dos nossos alunos e nossas alunas, 
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permitindo-lhes compreender a realidade e os capacitando 
para seguir, analisando e intervindo solidária, democrática e 
eficazmente em sua comunidade. A ausência dessa reflexão, 
segundo ainda esse autor, contribui para que o trabalho coti-
diano, da escola e da sala de aula, transforme-se em práticas 
pautadas no costume, na tradição e na rotina. Deixamos eviden-
te que não estamos interessados em culpar o professor pelas 
práticas que desenvolvem, demonizando a sua atuação. Nesse 
sentido, concordamos novamente com Santomé (2005, p. 11) 
quando aponta que seria “caer en un análisis excesivamente  
superficial” ao simplificarmos as razões das suas escolhas peda-
gógicas. O que estamos a suscitar, isso sim, é a necessidade de 
desenvolvermos processos reflexivos, como o que intentamos 
neste trabalho, para que os professores adquiram mais poder 
(SMYTH, 1991a) e se apropriem dos fundamentos e dos proces-
sos históricos e socioculturais implicados na construção de 
saberes e práticas cada vez mais autônomos e emancipatórios, 
desvelando as contradições características da produção social 
dos seus saberes profissionais.

Ao argumento do valor vão sendo acrescidos outros senti-
dos sobre o ensinar e o aprender, os quais foram evidenciados 
quando questionamos acerca da importância da estratégia de 
dar vistos nos cadernos dos alunos.

Excerto 06:

Débora: não, mas a minha pergunta é: o visto nos 
cadernos, eles são importantes para quê?

Rita: [a professora sorri e diz que precisa explicar, 
não é?]. É importante. Assim, para valorizar o 
caderno também, não é? Porque a gente convive 
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com as crianças, não é, Alice, quase todos os dias 
é um caderno diferente. E também não zelam o 
caderno, e aquilo ali já é para eles... E até eu exijo 
e digo para eles que o caderno é importante, que 
aquilo que está anotado eu posso amanhã pedir, 
para ele ver no caderno, procurar lá no caderno. 
Aí eu coloco o visto, é uma forma de incentivo 
também, não é?

Alice: e o que você coloca como incentivo?

Rita: às vezes coloco parabéns, ótimo, que bom 
que você fez, esses incentivos. Gostei.

Alice: e aqueles que não fazem?

Rita: não fez? Eu coloco assim tipo uma pergunta. 
Até uma mãe naquele dia abriu o caderno e disse 
que o filho só tinha não fez, não fez e não fez. Não 
é assim. É perguntando, não fez? Eu interrogo.

Débora: mas você pergunta e pergunta para ele?

Antes de analisarmos o sentido que a estratégia de dar 
vistos nos cadernos assume na relação pedagógica da profes-
sora com os alunos, é importante compreender que abrir a 
própria prática para um diálogo crítico nem sempre é fácil, 
o que pode gerar desconforto ou mesmo constrangimento 
para quem está sendo questionado. Com base nessa refle-
xão, entendemos que ao dizer “precisa explicar, não é?” a  
professora começa a sentir-se incomodada com tantos questio-
namentos. Esse foi um dos vários momentos em que até mesmo 
para nós não foi fácil assumir a posição de investigadora e 
formadora, porque nos sentíamos como invasora. Também 
compreendemos que, embora não quiséssemos adotar uma 
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postura instrumentalizadora da prática, mostrando o como 
fazer, os questionamentos feitos caminharam mais nessa dire-
ção. Naquela ocasião, não conseguimos perceber essa postura, 
a qual talvez fosse a causa de tamanho incômodo para todas 
nós. Ao direcionarmos um olhar “extraposto”, percebemos 
que adotamos naquele contexto uma posição tradicional de 
investigadora, embora quiséssemos ser colaboradora.

Retomando o diálogo sobre a importância da estratégia 
de dar visto nos cadernos, o que foi dito pela professora a respei-
to da necessidade desse tipo de atividade nos fez lembrar que 
há saberes que se ensinam e que se aprendem, os quais, neces-
sariamente, não constam das propostas de ensino, tampouco 
os professores aprendem a ensiná-los nos cursos de forma-
ção inicial ou continuada. Quando a professora diz: “a gente 
convive com as crianças, não é, Alice, quase todos os dias é um 
caderno diferente. E também não zelam o caderno”, embora se 
utilize de estímulos e reforçadores, como sugere a abordagem 
comportamentalista da aprendizagem, a professora, baseando-
-se nos saberes do trabalho vivido, compreende a necessidade 
e a importância de ensinar os alunos a cuidarem do material, a 
organizarem o que se escreve no dia a dia e a aprenderem sobre 
a importância de ter os escritos como memória do que foi traba-
lhado. Assim, quando ela declara: “E até eu exijo e digo para 
eles que o caderno é importante, que aquilo que está anotado 
eu posso amanhã pedir, para ele ver no caderno, procurar lá no 
caderno”, essas estratégias utilizadas pela professora indicam 
objetivos de ensino e de aprendizagem enraizados nas neces-
sidades dos alunos e nos saberes do professor, construídos em 
suas práticas cotidianas.

Ao relacionarmos os saberes docentes com o desenvol-
vimento dos processos mentais superiores, podemos entender 
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que, da mesma forma que estes, os saberes docentes são cons-
truídos e mobilizados em situações interacionais e expressam 
as marcas do processo sócio-histórico de sua construção. Desse 
modo, o que a professora Rita mobiliza nesse diálogo reflexivo 
em termos de seus saberes sobre o ensinar e aprender constitui, 
em alguma medida, a sua compreensão a respeito da organi-
zação desse processo. Assim, ensinar e aprender, para ela, é 
um processo em que é necessário estar sempre relembrando os 
conteúdos. Sua história pessoal e a sua vivência profissional a 
levam a valorizar o ensino de normas, de valores e dos conteú-
dos necessários para a aprendizagem da leitura e da escrita 
como saberes imprescindíveis aos alunos para se tornarem alfa-
betizados. Os saberes advindos de suas formações continuadas 
se configuram discursos que não reposicionam esses saberes, 
acrescentando à sua prática modos de fazer que se justapõem 
aos saberes e às práticas internalizados ao longo da sua forma-
ção pessoal e profissional.

Considerações finais

A pesquisa colaborativa, como fundamento teórico-meto-
dológico de investigação e de formação profissional, possibilitou 
que desenvolvêssemos, com as professoras dos anos iniciais do 
ensino fundamental, reflexões sobre o agir docente. Mediante 
esse enfoque, as relações das partícipes com os aspectos da  
organização do processo de ensino-aprendizagem foram 
confrontadas para que pudéssemos explicitar os saberes mobili-
zados por elas na organização do processo de ensinar e aprender.

Ao desenvolvermos a função de pesquisador e forma-
dor, constatamos a potencialidade dos princípios da pesquisa  
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colaborativa como orientadores desse processo, porém, é impor-
tante destacar algumas dificuldades observadas: nem sempre 
é fácil construir uma relação de cumplicidade e de confiança 
para que o diálogo reflexivo flua. Algumas vezes, nós nos senti-
mos constrangidas ao expor as partícipes a esse confronto de  
saberes; por esses desafios, não foi fácil assumir a posição de 
investigadora e formadora, porque nos sentíamos como invaso-
ra. A nossa intervenção nesse processo investigativo e formativo 
foi no sentido de alertar as professoras quanto à necessidade 
de confrontar nossos saberes e fazeres.

Os saberes que as professoras partícipes mobilizam, bem 
como os sentidos construídos sobre o ensinar e o aprender, 
expressam, em alguma medida, as suas compreensões a respeito 
da organização desse processo. Dessa forma, suas trajetórias 
de vida e suas vivências profissionais as levam a valorizar o 
ensino de normas, de valores e dos conteúdos necessários para 
a aprendizagem da leitura e da escrita como saberes necessários 
aos alunos para se tornarem alfabetizados. Percebemos, ainda, 
que os saberes advindos de suas formações continuadas cons-
tituem discursos que não reposicionam esses saberes, mas que 
acrescentam à sua prática modos de fazer que se justapõem aos 
saberes e às práticas internalizados ao longo da sua formação 
pessoal e profissional.

Dessa forma, esse processo reflexivo nos possibilitou 
compreender que os sentidos mobilizados pelas docentes sobre o 
ensinar e o aprender estão carregados de crenças, valores e sabe-
res construídos em seus processos de vida e de trabalho. Desse 
modo, ao ser confrontadas pela reflexão crítica, expressaram 
seus avanços, limites e contradições teóricas e práticas. Embora 
alguns desses saberes e práticas estejam carregados de crenças 
e de valores, por vezes questionáveis, há processos significativos 
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de ensino e aprendizagem sendo construídos em sala de aula, os 
quais possibilitam que as crianças se desenvolvam. Isso acontece, 
principalmente, porque percebemos que as professoras se impor-
tam com os seus alunos, entendem os ambientes socioculturais 
de onde eles vêm, o que demostra que a prática delas é compro-
metida com a mudança sociocultural dos alunos.

Por fim, muito mais do que fornecer caminhos a ser 
trilhados na organização do processo pedagógico em sala de 
aula, a reflexão desenvolvida com as professoras buscou realçar 
os saberes mobilizados por elas, para que pudéssemos repensar 
nossa própria prática como professor formador. Assim, apren-
demos, por meio desse processo reflexivo, que os processos 
formativos influenciam as práticas e os saberes das professo-
ras, entretanto, têm os seus limites nos processos de mudança 
das práticas, na medida em que os saberes delas são tecidos 
por meio de múltiplas interações sociais e culturais, os quais 
se relacionam às suas subjetividades e aos seus percursos de 
vida e de trabalho. Portanto, são as próprias professoras que 
ressignificam esses saberes no cotidiano da sala de aula.
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PRÁTICA PEDAGÓGICA NOS ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

O SABER HISTÓRICO ESCOLAR E 
O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO SOBRE A DOCÊNCIA 

Dulcineide da Silva Gomes
Crislane Barbosa de Azevedo

Neste trabalho, discutimos sobre a produção do saber histórico 
escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental e a constru-
ção do conhecimento sobre a docência da disciplina História 
nesse segmento de ensino. Inicialmente, abordamos reflexões 
em torno do conceito de história e de seu ensino, observan-
do que este veio ganhando sentidos e significados diferentes 
ao longo do tempo, seguindo o ritmo e os desígnios sociais. 
Em continuidade, discutimos sobre a produção do saber histó-
rico escolar, focalizando o ensino de história no primeiro 
segmento do Ensino Fundamental. Na sequência, refletimos  
acerca da construção do conhecimento na docência em História 
pelo professor pedagogo. Enfocamos os meandros percorridos 
por esses profissionais na busca de vencer as barreiras dos  
conhecimentos históricos, historiográficos e dos aportes  
metodológicos para o ensino da disciplina, uma vez que esses 
professores não têm uma formação específica para ensinar 
História, pois sua formação resume-se, muitas vezes, ao que 
estudaram durante sua vida escolar e a um pequeno enfoque 

2.2
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nos cursos de Pedagogia quando cursaram a disciplina de 
Didática em História ou Metodologia do Ensino de História.

As transformações na História e no seu ensino

O tempo passa e as sociedades se transformam no ritmo 
da cronologia, mas também da valoração social. Nesse movi-
mento, a maneira de compreender e produzir os conhecimentos 
históricos e o seu ensino também se alteram, acompanhando 
as mudanças sociais e científicas, sobretudo as ocorridas nos 
últimos séculos (XIX a XXI).

No século XIX, impulsionada pelo movimento europeu de 
legitimação dos Estados Nacionais, a escrita da História foi utili-
zada em favor da formação de uma identidade nacional para 
as nações. Com esse propósito, o ensino de História também foi 
praticado. O método orientador das pesquisas eram os mesmos 
utilizados nas pesquisas das ciências naturais e exatas, posto 
que eram considerados, naquele período, como verdadeiros em 
termos de cientificidade. O historiador praticava a historio-
grafia seguindo um embasamento paradigmático denominado 
de metódico ou positivista, no qual deveria se manter neutro 
nas análises dos fatos históricos, posto que deveria apenas se 
deter na análise documental para a escrita da história nacio-
nal. Seguindo essa análise, os fatos eram organizados em uma 
ordem cronológica e linear. Em decorrência disso, os sujeitos 
históricos que apareciam na história escrita eram as pessoas 
que tinham mais representatividade na política, na economia e 
as que se destacavam em diversos conflitos e guerrilhas nacio-
nais, os ditos personagens “vilões e heróis”. Buscava-se, com 
isso, relatar a verdade sobre aquilo que realmente aconteceu. 
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Esse enfoque paradigmático, por muito tempo, influenciou a 
historiografia e o ensino de História, o que resultou na produ-
ção de uma história nacional homogênea e linear, a qual foi 
mantida como a história comum de todos e contemplada nos 
materiais didáticos, nos conteúdos e nas metodologias para o 
ensino da disciplina.

Conforme aponta Nadai (1992), no Brasil do século 
XIX, a história ensinada tinha grande influência dos apor-
tes teóricos e metodológicos e dos referenciais do mundo 
ocidental, posto que esta era considerada como a verdadei-
ra história – a ocidental, o que levou o ensino da história 
nacional para segundo plano. Porém, mudanças no âmbi-
to econômico e político viabilizaram, no Brasil do início do 
século XX, o surgimento de uma nova organização social 
e, na conjuntura dessas mudanças, possibilitou discussões 
sobre como ensinar História.

Nas primeiras décadas do século XX, eventos como 
a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a quebra da Bolsa 
de Valores de Nova Iorque, em 1929, ocasionaram proble-
mas econômicos e sociais que, de certo modo, passaram 
a influenciar as formas de enxergar os problemas sociais 
sob novos olhares e maneiras de explicar os fenôme-
nos sociais. Tudo isso com base na incorporação de novos 
métodos de investigação nas Ciências Humanas e Sociais. 
Especificamente, na História, as análises afastaram-se 
da perspectiva mais econômica tendo em vista análises 
sociais e mesmo de cunho antropológico, como registra 
Fagundes (2006). Esse modo de analisar a sociedade foi  
expresso pelos ideais do movimento intelectual francês 
denominado Escola dos Annales, que teve como fundadores 
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Marc Bloch e Lucien Febvre. Os historiadores brasileiros 
passaram a praticar a escrita da história a partir da

[...] inspiração na historiografia francesa, agora não mais sob 
a influência dos positivistas, mas dos adeptos dos Annales. Isso 
se manifesta, por exemplo, na escolha dos objetos de estudo, 
que passam a ser buscados fora da esfera predominantemen-
te política ou econômica. Mesmo admitindo o trabalho com 
elementos da política e da economia, isso seria conduzido a 
partir de novas abordagens. Ou seja, ampliaram-se as possi-
bilidades de leitura dos mecanismos de funcionamento da 
sociedade (FAGUNDES, 2006, p. 107, grifo do autor).

Segundo Barbosa (2005), a partir da nova concepção histo-
riográfica dos annalistes, novas fontes de pesquisa para a produ-
ção do conhecimento histórico são consideradas, pois houve uma 
ampliação não somente a respeito da concepção de história como 
disciplina e ciência mas também acerca do arsenal metodológico 
e do alargamento de conceito e do uso dos documentos e fontes 
de pesquisa. Por conseguinte, isso possibilitou uma produção 
historiográfica que não considerava mais aquela história coletiva 
como sendo única e inexorável, passando a considerar os indiví-
duos comuns como sendo sujeitos históricos ativos no processo 
da escrita da história e na história.

Todavia, nesse contexto, no Brasil, com as exigências 
sociais e da expansão industrial, pedia-se por uma escolaridade 
mais voltada à formação do indivíduo ativo e dotado de expe-
riências científicas para agir em prol do progresso nacional. 
Isso acarretou para o debate educacional a reformulação dos 
currículos e propostas de renovação pedagógica que privile-
giassem a ciência como promotora de progresso. Então, com a 
criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, o ministro 
Francisco Campos propôs uma reforma no ensino público no 
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sentido de regular de forma idêntica o ensino em todo o país, 
enfatizando o estudo de História Geral nos currículos, mas com 
a finalidade de acentuar o fortalecimento do poder central do 
Estado sobre o ensino (BRASIL, 1997). No período, também foi 
lançado o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que buscava 
renovação pedagógica em defesa de um novo contexto escolar 
sob a égide do ensino público e laico cuja produção do conhe-
cimento fosse de cunho científico (SAVIANI, 1984).

Conforme Andrade (1998), os movimentos de redemo-
cratização do país, na década de 1940, contribuíram para o 
estímulo da produção de uma história econômica e social do 
Brasil que deveria incluir o ponto de vista das classes explo-
radas. Nesses movimentos, deu-se vasão para a criação de 
um currículo especial, que, no discurso, deveria homogenei-
zar a educação escolar em prol do trabalho. Por essa razão, 
iniciou-se de modo mais sistemático o uso das metodologias 
escolanovistas em escolas públicas, sobretudo nas chamadas 
de vocacionais e nos ginásios experimentais.

Ainda no início da década de 1960, as experiências das 
escolas públicas Vocacionais e dos Ginásios Experimentais 
sofreram limites pelas políticas ditatoriais no regime civil-mi-
litar (1964-1985) que acabou por fechar as escolas vocacionais e 
proibir o uso dos métodos ativos nas escolas. As metodologias, 
então, passaram a refletir o enfoque paradigmático da racio-
nalidade técnica, de modo que professores se desvinculavam 
da condição de profissionais reflexivos, ativos e produtores de 
conhecimento para seguir as tendências tecnicistas, retoman-
do as práticas da técnica de levar os alunos à memorização de 
conteúdos em detrimento das aprendizagens construtivas e de 
crítica social. Para isso, em 1971, foi instituída a Lei 5.692/71, 
que consolidava os Estudos Sociais, descaracterizando a 
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História e a Geografia, degenerando o seu ensino escolar, como 
afirma Andrade (1998).

A partir da segunda metade dos anos de 1980, o Brasil 
passou por um novo processo de redemocratização e decre-
tou, em 1988, a nova constituinte, que trazia como primazia 
vários direitos sociais, entre eles, o direito de todos à escolari-
zação fundamental, principalmente daqueles que não tinham 
condições de acesso. Seguindo esse movimento, o conheci-
mento escolar e as metodologias de ensino sofreram severas 
críticas e questionamentos, o que conduziu o país a reformas 
educacionais. Isso impulsionou a promulgação de uma nova 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Lei 
no. 9394/96. Nesse contexto, a História e o seu ensino também 
sofreu grandes modificações, de acordo com o que foi obser-
vado por Fonseca (2010, p. 1):

O lugar e o papel ocupados pela História na educação básica 
brasileira, na atualidade, derivam, pois, de transformações na 
política educacional e no ensino de História, conquistadas a 
partir de lutas pela democracia nos anos 1980, da promulgação 
da Constituição Federal de 1988 e da implantação da nova LDB.

Na década de 1980, em meio às discussões sobre a rede-
mocratização do país e a formação do povo brasileiro, a organi-
zação escolar passou a ser alvo de propostas de reformas. Entre 
elas, ganhou força a proposta de separação da História e da 
Geografia. Assim, a História ensinada passou por alterações em 
seus princípios, objetivos, conteúdos e metodologias de ensino, 
assim como na ampliação de alternativas didáticas e de fontes 
de pesquisa para o ensino e a aprendizagem do conhecimento 
histórico na escola. Resultado desse contexto foi a definição dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais para História e Geografia 
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(PCN), em 1997, (BRASIL, 1997). Esse documento refletia tendên-
cias e concepções aceitas para que o ensino da disciplina  
assumisse o papel de contributo para o alcance dos objetivos 
sociais desses tempos.

Buscava-se um ensino de História que levasse em consi-
deração aspectos como: abordagem de novas problemáticas e 
temáticas de estudo, sensibilizada por questões ligadas à histó-
ria social, cultural e do cotidiano; multiplicidade de povos e de 
culturas em tempos e espaços diferentes; importância de utili-
zação de diferentes fontes documentais para além do registro 
escrito; aprofundamento de estudos de diversos grupos sociais 
e povos e atenção à construção da noção de identidade; rela-
ção entre saber histórico escolar e o saber histórico; conceitos 
fundamentais, sobretudo, os de fato histórico, de sujeito histó-
rico e de tempo histórico; níveis e ritmos de tempo relacionados 
à percepção das mudanças ou das permanências nas vivências 
humanas (BRASIL, 1997).

A partir dessa compreensão, os PCN para o ensino 
de História contribuíram para a sugestão de redefinição 
dos conteúdos para cada ano de escolaridade, propondo a 
divisão dos conteúdos em eixos temáticos, além de sugerir 
novas fontes de consulta e pesquisa para elaboração do 
conhecimento histórico na escola. Também redefiniram os 
objetivos que deveriam ser alcançados em cada ciclo, pois, 
em 1997, os níveis de escolaridade do Ensino Fundamental 
no país passaram a ser divididos em ciclos de escolaridade. 
Nas perspectivas do século XXI, no tocante ao ensino de 
História, a orientação é de que fosse um ensino pautado 
na elaboração do pensamento crítico por meio de leituras 
dos espaços, do cotidiano, dos acervos culturais. Um ensi-
no que traduzisse a valorização e o respeito à diversidade 
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cultural na construção identitária e cidadã do indivíduo 
autonômo e participante ativo no processo de construção 
da história social.

O saber histórico escolar nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental 

No trabalho em sala de aula com a História, é preciso que 
tenhamos clareza quanto à distinção que envolve o saber histó-
rico escolar e o saber histórico campo de investigação científica. 
O ensino e a aprendizagem de História referem-se ao conheci-
mento produzido no espaço escolar. Os PCN apresentam bem 
essa distinção ao deixar claro que:

Considera-se que o saber histórico escolar reelabora o conhe-
cimento produzido no campo das pesquisas dos historiadores 
e especialistas do campo das Ciências Humanas, selecionan-
do e se apropriando de partes dos resultados acadêmicos, 
articulando-os de acordo com seus objetivos. Nesse processo 
de reelaboração, agrega-se um conjunto de “representações 
sociais” do mundo e da história, produzidos por professores 
e alunos. As “representações sociais” são constituídas pela 
vivência dos alunos e professores, que adquirem conhecimen-
tos dinâmicos provenientes de várias fontes de informações 
veiculadas pela comunidade e pelos meios de comunicação. 
Na sala de aula, os materiais didáticos e as diversas formas 
de comunicação escolar apresentadas no processo pedagó-
gico constituem o que se denomina saber histórico escolar 
(BRASIL, 1997, p. 29).

Apesar de tais diferenças e orientações, o ensino escolar 
de História ainda é marcado por uma concepção de ensino que 
se perpetua na prática escolar em forma de transposição de 
informações em vez de produção de conhecimento. Conforme 
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Carvalho (2008), o professor de História deve partir do reco-
nhecimento do papel social do educando. Por sua vez, a aula 
de História deve se constituir como espaço interacional entre 
professor e alunos. Dessa interação, objetiva-se o desenvolvi-
mento da capacidade do educando para conhecer o saber histó-
rico, assim como o tornar partícipe do pensar e do narrar os 
fatos históricos.

É consenso, na produção acadêmica e nas políticas públi-
cas relativas ao ensino de História, que o ensino de História não 
deve ser entendido a partir de uma visão tradicional, pauta-
do na linearidade dos acontecimentos, prontos e acabados tal 
como entendidos no século XIX, em que resultava para o ensino 
a prática da transmissão fiel dos conteúdos escritos a partir 
de obras históricas. Entretanto, como afirma Andrade (1998), 
é preciso que se compreenda o significado da História como 
realidade, processos sociais, acontecimentos, considerando que 
essa primazia se fundamenta em uma visão do primado dialé-
tico e materialista, no qual as pessoas constroem a história em 
seus processos vivenciais. O autor afirma ainda que: 

Tomar o real como primazia, pois, significa partir dos proces-
sos e acontecimentos concretos da vida dos humanos em 
sociedade, considerando, igualmente, as representações e 
simbologias que destes processos eles fazem. Sobre tal acer-
vo, através de métodos apropriados, busca-se construir um 
tipo de conhecimento que reconstitua ampla e significativa-
mente tal realidade: o conhecimento histórico. E o critério 
de cientificidade não pode ser outro senão a correspondência 
entre a realidade problematizada e o conhecimento sobre ela 
produzido (ANDRADE, 1998, p. 7).

Nesse sentido, é preciso distinguir a história conheci-
mento (ciência) da história acontecimento (vida). Esta última 
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refere-se às vivências humanas concretas em sociedade e que 
poderão ser alvo de investigação pelos profissionais da História. 
Uma vez investigadas, tais vivências tornam-se conhecimento 
histórico científico.

Segundo Bittencourt (2009), os PCN para o ensino de 
História nos anos iniciais reafirmam o que, desde a década 
de 1950, já se tinha como pretensão formativa. Referimo-nos 
às preocupações quanto à finalidade do ensino de História na 
formação cidadã considerando a atuação dos educandos de 
modo coletivo em seu grupo de convívio social. Para tanto, nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, “[...] visa à constituição 
de uma identidade social do estudante, fundada no passado 
comum do seu grupo de convívio, mas articulada à história da 
população brasileira” (BRASIL, 1997, p. 26).

Conforme Zucchi (2012), os variados temas ou objetos 
abordados do ponto de vista da produção do conhecimento 
histórico no primeiro segmento do Ensino Fundamental podem 
ser abordados em diversas perspectivas metodológicas, contan-
to que estas levem o educando a fazer uma ponte entre o real 
presente em estudo e o passado, a fim de que se desenvolva o 
pensar historicamente, a reflexão e o estabelecimento de rela-
ções entre períodos históricos e os processos de mudanças e 
permanências do processo histórico investigado, buscando, 
assim, a percepção das rupturas e continuidades na história.

Nesse pensamento, Schmidt e Cainelli (2006) defendem 
uma prática de ensino de história reflexiva e dinâmica na qual 
as experiências dos educandos sejam aproveitadas como ponto 
de partida para as investigações, a fim de que eles possam se 
identificar como sujeitos da história e da produção do conhe-
cimento. Defendem um ensino no qual haja a compreensão 
do fato histórico, a partir do exercício de problematização 
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sobre o conhecimento posto em estudo e no qual conjunta-
mente educador e educandos pesquisem em prol de descobrir 
respostas para o problema criado a partir da análise de diver-
sas e possíveis fontes. A defesa do trabalho em sala de aula 
com diferentes fontes aparece nos PCN de História para os 
anos iniciais. Ao apresentar os objetivos desse ensino, destaca, 
dentre outros: “saber utilizar diferentes fontes de informação 
e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimen-
tos” (BRASIL, 1997, p. 5).

Destaca-se, nas escolas brasileiras, o livro didático como 
principal fonte de pesquisa para o ensino. Nas reflexões de 
Bittencourt (2008), o livro didático de História é fonte referen-
cial para professores, pais e alunos, como também é produto do 
mundo da edição, objeto da indústria cultural, depositário de 
conteúdos, instrumento pedagógico e veículo portador de um 
sistema de valores, de uma ideologia e de uma cultura. Apesar 
dos limites que essas características impõem a um instrumento 
didático e pedagógico, a autora defende que esse instrumen-
to, na mão do professor, pode ser transformado e utilizado em 
favor de potencializar estudos em andamento. O que não pode 
ocorrer é que seja esse instrumento usado como única fonte 
de pesquisa e para o ensino, nem como condicionante para os 
estudos dos temas elencados em seu interior para os diversos 
anos de escolaridades.

Também vale ressaltar que os temas propostos para o 
ensino de História, como bem afirma Zucchi (2012), não são 
temas fechados, nem uma lista de conteúdos estagnados que 
devem ser abordados à risca nos anos iniciais. O educador é 
autônomo para escolher ou eleger temas de interesse coletivo 
entre ele e seus alunos, uma vez que, na abordagem das temá-
ticas eleitas, as investigações históricas proporcionam o pensar 
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historicamente e viabilizam o desenvolvimento da aprendiza-
gem conceitual da História.

Entretanto, em vez de um ensino de História pautado na 
problemática e nas perspectivas do século XXI, pesquisas de 
autores como Fonseca (2010), Fagundes (2006), Cainelli e Smidht 
(2006) e Zucchi (2012), apontam que, nos anos iniciais, esse ensi-
no ainda é predominantemente tradicional. Nesse processo, 
destacamos os estudos de Selva Fonseca (2010) que investigou 
sobre o ensino de História nos anos iniciais em Uberlândia/MG, 
identificando, nas escolas públicas do município, um ensino 
pautado na transmissão de fatos, ideias e valores como verdades 
absolutas; um ensino enfadonho e narrativo da história local, 
separado do processo de alfabetização, aspecto que dificulta a 
elaboração do saber histórico escolar e a reconstrução desse 
saber articulada à alfabetização, assim como o desenvolvimento 
da criatividade e criticidade dos educandos. A autora consta-
tou, ainda, nas escolas investigadas, que muitos professores 
não ensinavam História nos primeiros anos de escolaridade por 
considerar que os alunos não aprendiam a disciplina antes de 
adquirir as habilidades e competências da lecto-escrita.

Os autores anteriormente citados concordam que apren-
der História em qualquer ano de escolaridade é relevante, e 
as crianças aprendem, independentemente da idade ou ano 
de escolaridade, caso sejam colocadas em contato e em condi-
ções da produção desse saber. A proposta atual dos programas 
de alfabetização em evidência, como o Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), sugere aos professo-
res alfabetizadores que os conhecimentos das diversas áreas 
sejam organizados em sequências didáticas interdisciplinares, 
por considerar pertinentes que os alfabetizandos aprendam os 
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conhecimentos das diversas disciplinas paralelamente ao seu 
processo de alfabetização.

Dessa forma, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, é 
preciso atenção quanto à alfabetização para além da disciplina 
Língua Portuguesa. É preciso lembrar que as próprias expe-
riências escolares das crianças diversificam-se em decorrência 
de sua entrada no universo disciplinar. Em relação à prática 
pedagógica direcionada à disciplina História, é preciso atenção, 
tendo em vista proporcionar aos alunos o aprofundamento dos 
seus referenciais de tempo e de espaço, considerados base para 
o processo de apropriação do conhecimento histórico. Assim, 
busca-se melhorar as possibilidades de trabalho com conteúdos 
que permitam, entre outros aspectos, que o aluno compreenda 
as mudanças e as permanências por que passaram: as famí-
lias; as territorialidades; os hábitos, as relações sociais; os 
significados acerca do corpo; diferentes formas de interação e  
comunicação, ao longo do tempo e em diferentes espaços.

O conhecimento sobre a docência e a 
produção do saber histórico-escolar

Compreender o ser educador em sua essência e existência 
implica considerar o processo histórico de sua construção nas 
relações interpessoais e experiências profissionais que, ao longo 
da carreira docente, vão se elaborando e moldando suas concep-
ções educativas, as formas de compreensão da realidade ou a 
visão de mundo e sua prática docente. Desse modo, o educador 
é, antes de tudo, um sujeito histórico, social e participante de 
uma realidade histórica,
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um profissional que realiza um trabalho de natureza pública, 
que o compromete moralmente, pois o exercício de sua profis-
sionalidade ocorre em um contexto de práticas institucionais 
e sociais (FRANCO; LISITA, 2014, p. 41). 

Esse profissional busca, no decorrer de sua existência e 
no realizar de sua profissionalidade, formar-se a si mesmo a 
fim de colaborar na formação escolar de outros, os educandos.

Ninguém nasce pronto para atuar em uma profissão, 
nem podemos garantir que um curso de formação acadêmi-
ca ou de aperfeiçoamento traga uma prontidão estanque para 
atuar profissionalmente e perfeitamente nas diversas áreas de  
trabalho, como bem afirma Cortella (2009). É verdade que não 
nascemos prontos, porém, somos sujeitos dotados de historici-
dade, criamos e recriamos nossos espaços de vivência e por eles 
somos criados. Nas palavras de Nóvoa (1999), para compreen-
dermos a formação da profissão docente, implica fazermos  
relações entre essa formação e os vários contextos e as situações 
que definem a prática educativa. 

Tendo em vista que o educador se constrói ao longo de 
sua história e no exercício de sua profissionalidade, os contex-
tos vivenciais e de crises no sistema educacional também 
contribuem nas definições do perfil docente atual. No que toca 
à educação brasileira, de acordo com Cortella (2009), nessas 
últimas décadas, o país enfrenta novas crises decorrentes de 
fatores historicamente enraizados, sobretudo na década de 
1960, quando vivenciávamos grandes avanços no setor indus-
trial, tecnológico e de trânsito de informações, causando um 
repentino êxodo rural, o que provocou o inchaço nas cidades  
urbanas e, consequentemente, a precarização dos serviços públi-
cos pela falta de infraestrutura que suprisse tantas demandas 



PRÁTICA PEDAGÓGICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL: O SABER HISTÓRICO ESCOLAR E O PROCESSO 

DE CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE A DOCÊNCIA 

Dulcineide da Silva Gomes 
Crislane Barbosa de Azevedo

157

em tão pouco tempo e sem planejamento. Em decorrência desses 
eventos históricos, foi articulado o fortalecimento do sistema 
econômico vigente, sendo alimentado pelo poder político central 
que em prol de um desenvolvimento da nação passou a corres-
ponder aos interesses elitistas, donos dos meios de produção.

Desse modo, os investimentos públicos foram direciona-
dos às obras de infraestrutura, secundarizando os investimentos 
nas áreas sociais, dentre elas, destacamos a educação escolar. 
Somado a isso, as políticas ditatoriais no regime civil-militar 
(1964-1985) acarretavam ao ensino a perspectiva tecnicista, a 
qual, segundo Gomes (2009, p. 31) buscava: “[...] levar os alunos 
a memorização de conteúdos em detrimento as aprendizagens 
construtivas e de crítica social”. Para tanto, a formação docen-
te inicial passou a seguir um modelo embasado no paradigma 
da racionalidade técnica, em que o professor deveria aprender 
técnicas eficientes de transmitir os conteúdos e programas 
pré-estabelecidos por especialistas, anulando, assim, a condi-
ção do professor como produtor de conhecimento, causando a 
desvalorização de seus saberes e, conforme Libâneo (2013), crise 
de identidade e de profissionalidade dos professores.

O cenário da educação brasileira nas décadas de 1970 
e 1980 também foi movimentado a partir de debates sobre a 
necessidade e o direito de todos ao acesso à educação escolar 
pública, que foi expresso na Constituição de 1988, em seu arti-
go 205, que apregoa: […] educação, direito de todos e dever do 
Estado, da sociedade e da família. No artigo 208, determina: a 

educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 
gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria (BRASIL, 1988, p. 1).
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Progressivamente, o direito ao acesso vem sendo garan-
tido. Porém, sem a observância da garantia da qualidade desse 
acesso e da permanência dos alunos na escola pública, uma vez 
que prevaleceu na escola:

[...] os objectivos traçados para o ensino de elite, o que 
conduziu, os sistemas de ensino a uma maior diversificação 
e flexibilidade; em termos de rendibilidade social não pode-
mos esperar resultados identicos aos que eram obtidos pelos 
antigos sistemas, que serviam a uma elite tanto mais restrita 
quanto mais se avançava nos diversos escalões da hierarquia 
escolar (RANJARD, 1984 apud NÓVOA, 1999, p. 104).

Diante dessa exposição, refletimos sobre a profissionali-
zação dos professores e a construção de sua identidade a partir 
da organização de uma formação profissional que viabilize os 
processos de profissionalidade de modo a contemplar a apro-
ximação dos objetivos educacionais aos problemas advindos da 
própria prática docente. Destarte, a construção e o fortaleci-
mento da identidade profissional de professores precisam estar 
presentes tanto no currículo quanto nas práticas de formação 
docente inicial e continuada, nessa última a identidade seria 
consolidada uma vez que ela seria desenvolvida no próprio 
ambiente de trabalho (LIBÂNEO, 2013). Essa opinião é seme-
lhante à de Imbernón (2010), que acrescenta que a formação 
continuada necessita acontecer de modo a considerar a dimen-
são pessoal e profissional, já que não podemos separar a vida 
pessoal da do trabalho.

Diante de tudo isso, é preciso refletirmos sobre a complexi-
dade da atuação docente do professor pedagogo nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, levando em conta seu compromisso social e 
humano, mesmo diante das intempéries que incidem no desenvolver 
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de sua profissionalidade. O pedagogo tem, por um lado, uma formação  
generalista, por outro, precisa coordenar processos de apropriação 
da lecto-escrita e de mais cinco áreas de conhecimento (Língua 
Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências), a partir 
de um currículo cujas aprendizagens necessitam acorrer em uma 
perspectiva interdisciplinar. Questionamo-nos acerca da cons-
trução do conhecimento desses professores sobre o ensino dessas 
diversas áreas de conhecimento e, como recorte neste trabalho, 
sobre a construção da docência desses professores para o ensino 
da disciplina História.

A esse respeito, Schmidt (2008) reflete sobre os desafios 
na formação dos professores e no ensino de História. De acordo 
com a autora, a formação inicial não basta. Porém, na maio-
ria dos casos, a graduação é a única formação que o educador 
consegue terminar. Os motivos de uma formação tão resumida 
também têm a ver com as políticas educacionais e de valoriza-
ção docente no país, que leva o educador a trabalhar em vários 
turnos a fim de melhorar a sua vida financeira. Essa visão se 
afina com o pensamento de Nóvoa (1999) e de Tardif (2014) quan-
do estes declaram que não há como separar a vida do professor 
como profissional da sua vida cotidiana, o que lhe acarreta difi-
culdades mesmo de tempo para dedicação a formações extra 
horário de trabalho.

Diante dessa falta de qualificação profissional para 
o ensino de História, o educador sofre com as incertezas e 
as inseguranças da validade do conhecimento que tem se  
apropriado para o ensino, pois ao mesmo tempo que teme as 
avaliações de seu trabalho diante de outros profissionais da 
área, também teme que os alunos percebam a defasagem de 
sua formação, uma vez que, com o avanço dos meios de comu-
nicação e do trânsito de informações, variados temas podem 
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ser acessados pelos educandos antes mesmo que o educador 
tenha acesso. Nas palavras de Nóvoa (1998, p. 34 apud LIMA, 
2012, p. 155, grifo do autor):

[...] com desconfiança, acusados de serem profissionais 
medíocres e de terem uma formação deficiente; por outro 
lado, são bombardeados com uma retórica cada vez mais 
abundante que os considera elementos essenciais para a 
melhoria da qualidade do ensino e para o progresso social e 
cultural. Pedese lhes quase tudo. Dá-se-lhes quase nada.

O educador pedagogo, especificamente, tem algo mais a 
considerar nessa formação em decorrência do fato de possuir 
uma formação acadêmica ampla, e que por isso mesmo não 
lhe proporciona domínio das particularidades das áreas com 
as quais tem de trabalhar cotidianamente com o seu público 
escolar. Segundo Lima (2012, p. 164):

O professor dos anos iniciais da escola pública depara com 
uma realidade desafiadora para exercer sua prática peda-
gógica, porque os cursos de formação inicial e contínua são 
precários, fragilizados e descontextualizados para o formar 
como um intelectual crítico reflexivo.

Além disso, geralmente, não há ofertas por parte de insti-
tuições formadoras para o aperfeiçoamento dos pedagogos no 
que se refere ao ensino de História. A preocupação maior volta-
-se a cursos relativos à alfabetização. Ainda assim, a maior parte 
das ofertas para o aperfeiçoamento dos professores que traba-
lham com o ensino de História provém dos centros acadêmicos 
de História e para professores específicos da área de História.  
A divulgação ainda continua sendo precária e não chega, muitas 
vezes, aos professores pedagogos.
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Obviamente, cabe a cada um pensar nas responsabilidades 
assumidas quando da decisão em se formar professor, o que inclui a 
necessidade de busca de formação profissional constante, assumin-
do, apesar das dificuldades que porventura existam, a responsabi-
lidade pela construção de sua profissionalidade e identidade como 
docente. Ao longo do exercício profissional, o professor precisa estar 
atento à inter-relação de saberes que precisa estar presente em suas 
vivências docentes, como bem nos informa Tardif (2014), segundo 
o qual, os saberes necessários à prática docente são compostos em 
várias dimensões e se intercruzam ao longo das experiências vivi-
das pelos educadores. Portanto, cabe a esses profissionais, cons-
cientes dessa condição, envolverem-se em atividades formativas 
com foco na construção ou na reconfiguração desses saberes. Os 
docentes precisam assumir seu papel diante dos direitos de apren-
dizagens dos educandos, o que implica compromisso pela melhoria 
da sua prática em prol de um ensino que traduza as expectativas 
formativas dos educandos frente à sociedade atual.

Para Silva e Fonseca (2010) e Lima (2012), isso ocorre 
porque ainda há o predomínio de uma formação acadêmica 
na qual o professor é distanciado do seu campo de atuação, a 
escola. Há ainda uma formação mais teórica do que prática. 
Apesar de melhorias curriculares na formação inicial, ainda 
há predominância de uma formação técnica.

Nessa perspectiva, também concordamos com Ibiapina 
(2008), Franco e Lisita (2014), Pimenta e Ghendi (2012) e Nóvoa 
(1999) quando partilham o pensamento de que os educadores 
não precisam lutar sozinhos pela sua emancipação profissional, 
posto que essa luta é coletiva – seja nos eventos educacionais, 
seja nas pesquisas, seja no lócus de trabalho. Para tanto, precisa 
haver um diálogo afinado coletivamente na busca pela emanci-
pação profissional dos professores e por seu empoderamento. 
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Esses autores desenvolvem e defendem pesquisas de cunho 
colaborativo por compreenderem que a produção de saber no 
interior da escola pública é relevante, uma vez que

A prática de pesquisa colaborativa envolve investigadores e 
professores tanto de processos de produção de conhecimento 
quanto de desenvolvimento interativo da própria pesquisa, 
haja vista que o trabalho colaborativo faz com que profes-
sores e pesquisadores produzam saberes, compartilhando 
estratégias que promovam desenvolvimento profissional. 
Nessa perspectiva, é atividade de co-produção de conheci-
mentos e de formação em que os pares colaboram entre si com 
o objetivo de resolver conjuntamente problemas que afligem 
a educação (IBIAPINA, 2008, p. 25).

Lima (2012), ao concordar com Nóvoa (1999), defende 
que a escola precisa ser recriada como espaço para a formação 
individual e cidadã. Nesse sentido, a formação docente preci-
sa ser pensada também pela equipe gestora com a comunidade  
escolar, posto que são capazes de analisar e diagnosticar os 
problemas educativos ocorridos no chão da escola da qual  
participam. Diante disso, o período de planejamento docente, 
garantido em diversas redes de ensino, pode se constituir em um 
espaço de diálogo no qual haja o ato da reflexibilidade entre os 
docentes, educandos e demais partícipes da comunidade escolar, 
no sentido de que conjuntamente possam buscar soluções para 
tais problemas. Para tanto, é preciso que esse espaço ultrapasse 
a configuração atual, na qual predomina o planejamento como 
simples listas de conteúdos para transmissão aos alunos. Nessa 
direção, é preciso enfoque formativo e reflexivo sobre os conhe-
cimentos a ser produzidos e sobre a prática docente.

Pesquisadores como Franco e Lisita (2014) discutem 
e traçam um perfil de como é visto o papel da pesquisa na 
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formação docente e na prática dos professores. Esses estudio-
sos debatem acerca de uma visão dicotômica criada em torno 
do professor como profissional responsável pelo ensino e pela 
aprendizagem versus a visão de que esse docente é um pesqui-
sador, assim como as implicações dessa visão dicotômica na vida 
do ser docente. Mesmo sem esgotarmos essa discussão, fazemos 
nossas as palavras de Freire (1996, p. 32), quando declara que:

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que 
fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensi-
no, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, 
porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para 
constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me 
educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e 
comunicar ou anunciar a novidade.

A julgar que os saberes dos professores não são mensurá-
veis entre si, estes, na prática educativa, não possuem unidade 
epistemológica, não existindo, assim, um docente ideal, um saber 
único, uma pedagogia específica ou uma tecnologia da aprendi-
zagem que molde o saber ensinar em sua especificidade prática, 
posto que todo aparato do ser professor é adquirido ao longo da 
cultura profissional docente e fundamentada na prática peda-
gógica e, nisso, cada educador vai se construindo e mostrando 
as características e pistas de como são, fazem e constroem suas 
práticas educativas, como bem nos faz pensar Tardif (2014).

Considerações finais

Ensinar História nos anos iniciais de modo que os saberes 
históricos em nível escolar sejam produzidos sob um enfoque 
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teórico-metodológico que permita o desenvolvimento do pensar 
historicamente, a formação cidadã autônoma e a ciência dos 
educandos de que estão na condição de sujeitos da história 
requer a reflexão sobre a formação docente do pedagogo, seja 
ela inicial ou continuada. No tocante à formação inicial, mesmo 
diante de avanços por parte de instituições formadoras, em 
relação à melhora nos currículos de formação acadêmica ou de 
inserção de programas como o Programa de Bolsas de Iniciação 
à Docência (PIBID), ainda há uma estrada a percorrer na busca 
de aproximar ensino, pesquisa e prática escolar, isto é, aproxi-
mar os futuros educadores de seu campo de atuação de modo 
que se formem também na ação. Na formação continuada, no 
caso do pedagogo e para o ensino de História nos anos iniciais, 
é necessária a ampliação da oferta de cursos de formação para 
os educadores nessa área de conhecimento, assim como melhor 
divulgação e estratégias para atingir os educadores para essa 
formação. Ademais, esse processo formador deve levar em consi-
deração, de fato, as vivências do educador a partir do seu lugar 
de atuação profissional.

A escola é um campo fecundo para a formação conti-
nuada do docente. Para tanto, nela precisam ser criados espa-
ços para o desenvolvimento de processos de reflexão sobre os 
problemas advindos do chão da escola e das práticas educativas 
exercidas em seu interior, bem como sobre as implicações na 
formação e na vida dos educandos. Nesse caso, os membros 
das escolas e suas respectivas comunidades escolares precisam 
avançar frente às políticas públicas da educação, mobilizan-
do-se, por exemplo, pela construção de espaços que viabilizem 
a construção coletiva das práticas educativas e da concepção 
de currículo em relação à comunidade escolar como um todo, 
visando à melhoria do processo de ensino e aprendizagem.
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A REPRESENTAÇÃO SOCIAL  
SOBRE A PRÁTICA NO PIBID:  

TRABALHANDO COM 
PEQUENOS PROJETOS NAS 

AULAS DE MATEMÁTICA

Silvia Regina Pereira de Mendonça
Erika dos Reis Gusmão Andrade

Conscientes da complexidade que envolve esse processo de 
formação sobre o ensino, mais especificamente o da Matemática, 
e o domínio dos procedimentos do processo lógico na intenção 
de problematizar as situações, utilizando adequadamente os 
conteúdos nos pequenos projetos apresentados como estraté-
gia didática optamos, como foco de pesquisa, pela formação 
de professores no contexto do PIBID, por considerar a prática 
docente fundamental como ponto de partida para a realização 
de reflexões que envolvam os aspectos teóricos e práticos sobre 
a formação dos professores, neste estudo especificamente os de 
Matemática e sobre o ensino dessa disciplina. Nossa pesquisa 
foi desenvolvida nas escolas onde está instalado o programa 
PIBID do IFRN, com o intuito de procurar alternativas didáti-
cas que contribuam para superar as dificuldades encontradas 
no processo de ensino e de aprendizagem de Matemática. Esse 
contexto faz com que alguns estudiosos da área de educação 
busquem uma relação dinâmica na qual sejam criadas melhores 
condições para que o aluno internalize os conceitos e efetive a 
aprendizagem (NUÑEZ, 2009).

2.3
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É importante ressaltar que a investigação abrangeu 
princípios metodológicos apoiados na pesquisa qualitativa 
centrando-se diretamente nas ações desenvolvidas com alunos 
do curso de Licenciatura em Matemática do IFRN, Campus 
Santa Cruz. A propósito da pesquisa qualitativa, Ludke e André 
(1986, p. 45) asseguram que “analisar os dados qualitativos 
significa ‘trabalhar’ todo material obtido durante a pesquisa, 
ou seja, os relatos de observação, as transcrições de entrevis-
tas”. Assim, a pesquisa foi realizada nas escolas estaduais de 
Santa Cruz, cadastradas no projeto PIBID, tendo em vista a 
delimitação do objeto de estudo relativo à formação de profes-
sores de Matemática. 

Como procedimento metodológico adotado, buscamos 
coadunar algumas das formas que os educadores encontraram 
para praticar um modelo de educação mais próximo possível 
da realidade do aluno, de um jeito que lhe seja mais significati-
vo. A pesquisa constou da análise das atividades desenvolvidas 
pelos bolsistas do PIBID nas escolas conveniadas e apresentou 
as seguintes etapas: (1) relato dos licenciandos da situação atual 
de aprendizagem nas escolas; (2) organização dos conteúdos e 
elaboração de atividades, por parte dos bolsistas, por intermédio 
de grupo focal (BARBOUR, 2009; GATTI, 2005), metodologia inte-
rativa (OLIVEIRA, 2010) e entrevista semiestruturada (MANZINI, 
2003); (3) análise do desenvolvimento dos pequenos projetos; e 
(4) avaliação da produção e da aquisição do conhecimento nesse 
processo. Apesar de todos esses passos, para este artigo, apre-
sentamos algumas considerações advindas, apenas, do trabalho 
com os pequenos projetos.

Os dados foram recolhidos por intermédio de discussão 
em grupo, entrevistas, avaliações, atividades e análise docu-
mental (programas dos cursos, planejamento de professores e 
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observações de aulas). De posse desse material, fizemos a orga-
nização dos conteúdos matemáticos necessários.

Ademais, Barbosa e Moura (2011, p. 23) afirmam que “[...] 
os projetos requerem participação humana intensa em seu 
desenvolvimento”. Com os pequenos projetos não pode ser de 
outra forma, a participação de todos os envolvidos é primordial 
para a realização adequada da atividade. Reforçando esse pensa-
mento retomamos as reflexões de Freire (2005), que evidencia, 
como eixo da formação docente, o respeito pelos saberes dos 
educandos, pela ética; a aceitação do novo; a reflexão; o respeito 
pela autonomia do educando e a disponibilidade para o diálogo 
no processo de aprendizagem. O autor enfatiza, ainda, que o 
educador, como sujeito ativo e reflexivo do processo de ensino 
e aprendizagem pode e deve fazer o que estiver ao seu alcance 
para contribuir com a educação e a formação do educando.

Com esse intuito, os pibidianos foram para a escola e 
desenvolveram a primeira etapa da pesquisa que constou da iden-
tificação das dificuldades em Matemática nas turmas do Ensino 
Médio de três escolas da cidade de Santa Cruz, tendo em vista 
a necessidade de organizar atividades para o desenvolvimento 
dos pequenos projetos essenciais à aprendizagem. Nessa etapa, 
os bolsistas realizaram o estudo da situação escolar ou a inves-
tigação sobre a metodologia utilizada no ensino da Matemática.

De posse do material coletado pelos pibidianos, propuse-
mos a realização do grupo focal com o intuito de chegar a um 
consenso em relação às necessidades reais para elaboração do 
material adequado. Foi na tentativa de desenvolver um exercício 
formativo que o grupo percebeu que é estritamente necessário 
analisar os temas relacionados com conteúdos matemáticos e as 
ideias contidas nas atividades. Com base nessa primeira apro-
ximação, determinamos como foco de nosso estudo procurar 
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compreender como se dá a relação entre o desenvolvimento dos 
pequenos projetos, necessária à aprendizagem de conteúdos 
matemáticos e a formação de um professor de Matemática que 
utilize tais práticas na sua atuação docente Educação Básica 
(Ensino Fundamental e Médio). Tal relação pressupõe a neces-
sidade de se estabelecer conexões entre o desenvolvimento do 
pensamento teórico do professor e o seu exercício como docente 
de Matemática em turmas regulares.

Estudiosos que abordam a importância da formação 
constante de docentes como forma de se promover melhorias 
no processo de ensino e aprendizagem, como Rodrigues (2006, 
p. 115), afirmam que “a formação contínua dos professores e 
os esforços de toda a ordem que ela concita, não são fins em si 
mesmos. São meios ao serviço de uma educação e de um ensino 
de melhor qualidade”.

Assim, na prática, os licenciandos constataram a impor-
tância do desenvolvimento dos pequenos projetos nas escolas 
com o devido acompanhamento a partir de reuniões dialogadas 
com o intuito de sanar dificuldades na construção e na recons-
trução de informações. Andrade (2003) reforça a relevância da 
articulação teoria prática na formação docente afirmando que é

[...] apropriando-se das informações recebidas em cursos de 
formação e capacitação – sobre novas e antigas concepções de 
ensino e de aprendizagem, sobre como deve ser estabelecida a 
relação entre professores e alunos, no que diz respeito ao ato de 
aprender – [que] os professores reconstroem essas informações a 
partir de conhecimentos prévios, decompondo os novos conhe-
cimentos e os reorganizando de forma a torna-los possíveis de 
ser incorporados ao seu referencial (ANDRADE, 2003, p. 86).

A segunda etapa da pesquisa diz respeito à investiga-
ção dos conteúdos matemáticos que são abordados nas aulas 
do Ensino Médio, as formas de abordagem e dificuldades dos 
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alunos e professores. O estudo foi efetuado por intermédio de 
avaliação diagnóstica, entrevistas, análise de programas de 
curso, planejamento de professores, observações de aulas e 
reuniões dialogadas.

Com o intuito de discutir a elaboração de situações de 
aula que possam desenvolver as habilidades necessárias ao 
processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos mate-
máticos essenciais à manutenção dos alunos no Ensino Médio, 
os bolsistas realizaram a organização didática dos conteú-
dos matemáticos para uso nas escolas estaduais, nas aulas de 
Matemática. Essa etapa foi operacionalizada com a intenção 
de utilização de conteúdos matemáticos para a elaboração de 
atividades, com os professores em formação. 

No que diz respeito à organização do conhecimento 
extraído das informações organizadas, esta foi tomada como 
referência, além de ser considerados os conteúdos matemáti-
cos emergentes que não foram assimilados pelos alunos. Nesse 
sentido, eles realizaram uma sistematização do conhecimento 
matemático referente às necessidades reais para a aprendiza-
gem significativa, de modo a poder organizar atividades de 
elaboração de materiais didáticos e atividades didáticas para o  
ensino de Matemática no Ensino Médio. Tais atividades e mate-
riais foram utilizadas nos pequenos projetos, visando contribuir 
para a organização de sequências didáticas necessárias ao ensi-
no de Matemática na prática educacional.

Dessa forma, propusemos a utilização pequenos projetos 
de intervenção e acompanhamento dos resultados no proces-
so de ensino-aprendizagem de Matemática. Esses seriam 
nosso foco de estudo, relacionando os conteúdos matemáticos  
necessários ao desenvolvimento do Ensino Médio, elaborando 
atividades didáticas com os alunos do PIBID e promovendo um 
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espaço formativo de reflexão na ação. Toda a intervenção foi 
realizada nas escolas de rede pública de ensino conveniadas ao 
Campus do IFRN da cidade de Santa Cruz, do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN.

Com tal abordagem, tínhamos por objetivo tornar claro, 
aos licenciandos, a importância da participação ativa no contex-
to escolar para compreensão da realidade e para criar as possi-
bilidades de intervenção geradora de aprendizagem. Na terceira 
etapa da pesquisa, eles realizaram o desenvolvimento dos 
pequenos projetos de ensino e aprendizagem com aos alunos 
do Ensino Médio com a finalidade de verificar a eficácia dos 
materiais didáticos e das atividades didáticas para o ensino de 
Matemática, tomando como objetivo promover uma formação 
matemática com foco na aprendizagem significativa.

Para tanto, foram apresentadas atividades diferenciadas, 
abordando jogos, teatros, gincanas, história da matemática, uso 
da informática em questões de raciocínio lógico e exercícios 
dialogados enfatizando situações próximas da realidade diária 
dos alunos. Durante essas atividades, os pibidianos obtiveram o 
máximo de informações sobre o processo de aplicação do mate-
rial didático organizado, tendo em vista alcançar o objetivo 
central da pesquisa que é apontar as possibilidades didáticas 
para utilização nas aulas de Matemática.

Assim, propusemos uma dinâmica de trabalho na qual 
teríamos reuniões de discussão e planejamento, tanto acerca 
das atividades a ser desenvolvidas pelos licenciandos com os 
alunos das escolas como sobre suas dúvidas, concepções e estra-
tégias de ensino e aprendizagem, conflitos e confrontos sobre 
a docência e a formação do profissional professor. Buscamos, 
desse modo, construir um espaço/tempo formativo que possi-
bilitasse a reflexão na ação, cujo eixo seria o planejamento. 
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Por isso, o foco em pequenos projetos interventivos permitiu 
o exercício de pensar a prática pedagógica, teórica e metodo-
logicamente, com possibilidade de retomada no processo de 
planejar, um ir e vir constante.

O planejamento dos pequenos projetos segue o direcio-
namento da construção do conhecimento, possibilitando a 
participação e, consequentemente, o aprendizado de todos os 
participantes. A dinâmica instalada permitiu também presen-
ciar momentos de reflexões dos licenciandos recheados de 
informações que valorizam as teorias e as indicações em rela-
ção à Educação Matemática e concordam com a necessidade 
de observar todo o contexto educacional e social. Uma licen-
cianda, num desses encontros, afirma que a aprendizagem 

[...] vai variar de aluno para aluno. Vai ter aluno que vai 
entender melhor, em cada caso, como dizem os artigos sobre 
o lúdico, sobre a Etnomatemática1 e também nas aulas tradi-
cionais. Isso vai depender de aluno para aluno. Não dá para 
ser uma lei (CANAFISTULA)2.

A quarta etapa constou da avaliação da produção desen-
volvida, enfatizando a análise do processo formativo. Nesse 
momento, os licenciandos observaram com mais propriedade 
as dificuldades apresentadas pelos alunos e as possibilidades 
de saná-las. Perceberam que ainda persiste uma grande quanti-
dade de alunos com baixo rendimento, decorrente das lacunas 
de um sistema escolar com grandes dificuldades estruturais 

1 A arte ou técnica de explicar, de conhecer, de entender nos diversos 

contextos culturais (D’AMBRÓSIO, 2001).

2 Utilizamos o nome de árvores para preservar a identidade dos 

licenciandos.
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e didáticas em desacordo com uma perspectiva escolar que 
melhore a qualidade do ensino em todas as modalidades, com 
vista à superação das desigualdades educacionais e sociais. 
Diante dessa compreensão, reafirmaram a importância de 
reconfigurar o modelo de Educação Matemática a que estavam 
acostumados, promovendo junto a esse componente de ensino 
as condições de atender as expectativas de alunos, com respeito 
às suas identidades, singularidades, subjetividades, proporcio-
nando-lhes uma educação de qualidade, considerando a sua 
dimensão sócio-histórica e cultural. 

Na visão dos licenciandos, 

as atividades que surgem com colaboração de todos os bolsis-
tas, o engajamento de todos juntamente com a supervisora 
tem permitido uma melhoria nesse quadro, um despertar, 
um excelente desenvolvimento (JEQUITIBÁ). 

De acordo com esse depoimento, vemos que a prática tem 
contribuído de forma significativa à formação desses futuros 
professores. Entretanto, presenciamos algumas dúvidas, quer 
na fala, quer nas expressões gestuais de alguns bolsistas.

Acho que sim, porque se você for ver se fosse uma aula normal 
acho que não ficariam todos os alunos. Mas, como foi algo 
diferente, acho que chamou a atenção da maioria por isso. 
Não vou dizer de todos porque sempre há aquela pessoa que 
não quer, de jeito nenhum, pode ser o que for. Mas acho que 
desperta sim (IPÊ).

Nessa fala de Ipê, percebemos claramente a incerteza 
quando ele usa a palavra “acho”, quatro vezes, e com muita 
ênfase. Nesse caso, confirmamos a inquietação do futuro 
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professor ao observar as imagens das gravações3, pois quan-
do ele afirma que a aula foi produtiva por ser algo diferente 
apresentou movimentos de ansiedade, coçando a cabeça e o 
pescoço. Ao estudar a respeito desses movimentos, descobri-
mos que as pesquisas comprovam que “[...] quando alguém 
diz algo que não pensa ou sente realmente, os sinais de seu 
corpo contradizem suas palavras” (MATSCHNIG, 2014, p. 13). 
Sabemos, assim, que os bolsistas guardam resquícios da crença 
coletiva de que os conteúdos matemáticos são impossíveis de 
ensinar e de aprender.

Nossa experiência confirmou o quanto é importante a 
atuação dos professores em formação no ambiente educacional. 
O contato com a realidade escolar, a participação em ativida-
des com os alunos, a discussão dos resultados, enfim, todo o 
processo traz à tona as representações de ensino e de apren-
dizagem e a forma de atuação eficaz. Para Pimenta (2010), a 
prática docente precisa ser vista como práxis, na medida em 
que a noção de prática não pode ser destituída de reflexão e 
teoria. As atividades diferenciadas, principalmente os jogos, 
utilizados de forma que propicie a construção do conhecimen-
to matemático e estimule as descobertas, trouxeram muitas 
reflexões aos bolsistas, tanto que o autor a seguir reforça essa 
perspectiva, quando diz:

O processo investigatório como princípio da aprendizagem 
matemática dos estudantes deve ser configurado por situa-
ções que favoreçam a (re)descoberta da matemática, tendo em 
vista a exploração e investigação de situações-problema que 
os levem à compreensão do “quê” e do “porquê” referentes à 
matemática investigada (MENDES, 2001, p. 71, grifo do autor).

3 Para a construção do grupo focal, utilizamos das filmagens dos 

encontros que serão objeto de análise em outro momento.



A REPRESENTAÇÃO SOCIAL SOBRE A PRÁTICA NO PIBID: TRABALHANDO 
COM PEQUENOS PROJETOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA

Silvia Regina Pereira de Mendonça 
Erika dos Reis Gusmão Andrade

178

Em relação ao ensino de Matemática, vemos que Mendes 
reforça a exploração e a investigação de situações-problema com 
o intuito de propiciar a construção do conhecimento matemáti-
co. Os licenciandos verificaram que os alunos do Ensino Médio 
apresentaram melhores resultados em atividades que envolve-
ram jogos e desafios, como afirmam os depoimentos a seguir.

A gente vai fazendo assim, como as dificuldades maiores 
deles são as quatro operações, jogos que envolvem as quatro 
operações. A gente fez tipo um circuito dividido em quatro 
grupos, isso no Ensino Fundamental. Cada grupo tinha que 
passar pelas provas e resolver todas as provas. Foi um suces-
so. Aí deu para ter noção de como eles estavam, quais as 
dificuldades deles, quais operações tinham mais dificuldade, 
que foi para dividir e multiplicar, mais dividir ainda do que 
multiplicar (CANAFISTULA).

Muito. Muito, até esses dias a gente teve essa experiência 
porque 1º ano lá tá bem atrasado assim os assuntos, porque 
não tinha, o professor Carvalho tá tomando conta agora 
né dos alunos da tarde. O 1º ano eles não sabiam, de jeito 
nenhum, de função de primeiro grau, a gente acabou levando 
um... a gente construiu um joguinho e levou. Aí, não, primeiro 
a gente fez umas atividades com eles pra vê se desenrolava, 
só que eles não desenrolavam, depois que a gente levou o 
joguinho, levou atividades... E até eu tava lá hoje, eles... “Aff 
Maria” desenrolaram parece até assim que vem já sabiam 
antes. Tá sendo bacana (SUCUPIRA).

Nesse processo, considerando o professor um problema-
tizador da aprendizagem, ele precisa gerar questionamento, 
proporcionando a construção do conhecimento a partir dessa 
interação, junto com seus alunos. Nesse processo de refle-
xão, faz-se necessária a busca de novas maneiras de traba-
lhar, retomando o conteúdo a partir de diferentes abordagens  
metodológicas. Nos relatos acima, identificamos, mais uma vez, 
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a ênfase em dificuldades de operações matemáticas e o “jogui-
nho” como facilitador da aprendizagem de cálculos e operações. 
Para Moscovici (2011), os discursos circulantes, presentes nas 
elaborações representacionais sobre os objetos de conhecimen-
to, remetem às ideias naturalizadas nos grupos sociais dos quais 
fazemos parte e que constroem nossa compreensão sobre esses 
fatos/fenômenos. No caso de nosso estudo, tais naturalizações 
sobre como deve ser o ensino, e mais especificamente o ensino 
da Matemática, fazem o próprio bolsista, que está desenvolven-
do a atividade com sucesso, duvidar da utilidade e da eficácia 
dessa ação. Esse discurso circulante, que naturaliza as ideias, 
reproduz-se de maneira incerta, sendo gerado na academia, no  
laboratório ou em outros espaços de vivência e produção de 
sentidos vai, aos poucos, atingindo as práticas de atuação.

De acordo com Carvalho (2003), essas comunicações 
transmitem informações de origem acadêmica, científica, entre 
pessoas de diferentes âmbitos sociais, por inúmeros meios de 
comunicação, desde as publicações paramédicas, incluindo 
manuais, até conversas informais do dia a dia. Nesse processo, 
as pessoas vão adquirindo as informações sem terem noção das 
condições e dos contextos em que foram criadas.

Podemos observar esse discurso circulante nas falas dos 
futuros professores, nos momentos em que duvidam da eficácia 
de determinadas metodologias, pois consideram a Matemática 
como uma ciência complexa que é praticamente impossível 
aprender e ensinar e, principalmente, ser tratada ludicamen-
te. Apesar da incerteza em relação à eficácia das atividades, 
desafiados pelo contexto escolar e por nós, eles as desenvol-
vem de maneira diferenciada, buscam o retorno da atividade e 
reforçam a importância dessas estratégias. “A gente já montou 
o slide e o questionário, a gente vai apresentar e vai levar o 
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slide e o jogo da velha para eles” (SAPUCAIA). Essa afirmativa 
é reforçada por Maçaranduba:

Com certeza. É tanto que a maioria da, dos projetos que a 
gente faz, das oficinas a gente dá um questionário antes e um 
depois, alguns com perguntas pessoais, outros com específi-
cas. E a gente vê que eles aprendem mesmo, sabe. Teve até uma 
que foi a mais, a que mais apresentou, assim, essa coisa foi a 
da corrida pitagórica. Que a gente dividiu a turma em dois, 
meninos e meninas, né? O grupo que ficou eu e Canafistula 
foi o das meninas. Quando elas se sentaram, é incrível, elas 
tinham acabado de terminar o assunto Geometria e elas não 
sabiam mais, assim, reconhecer o triângulo retângulo, onde 
era o ângulo reto, qual era o ângulo oposto, não conheciam 
mais os lados, não sabiam o nome de nada. No fim do percur-
so, né, que são várias perguntas a gente teve que dá uma 
explicação rápida, assim, né, sobre triângulos, retângulos de 
novo. Mas, no fim elas já, já calculavam na mente os ângu-
los que faltavam, já... tudo que nós perguntávamos ali elas 
conseguiam fazer. 

Os licenciandos buscam a confirmação no próprio  
resultado das atividades para as dúvidas de eficácia das metodo-
logias propostas e dizem que as falas dos alunos do Ensino Médio 
trazem a justificativa: “o aluno disse para continuarmos porque é 
mais fácil aprender assim do que você ouvindo a professora falar. 
Ele afirmou que ela falava, é eu lembro o que Embaúba falou, mas 
ela falava, falava, falava, eu me perdi eu não sei mais nada que ela 
falou, aí aqui eu tava fazendo, é diferente” (MAÇARANDUBA). A 
participante da pesquisa continua sua abordagem em relação ao 
conteúdo trabalhado na atividade “o da gente é sobre Geometria 
Espacial a gente vai botar um jogo tridimensional para explorar a 
visão, que é a Geometria de Posição, aí é muita teoria e dá para assi-
milar muita coisa”. Eles valorizam a todo instante as atividades  
diferenciadas. Mulungu fez uma expressão de mistura de descré-
dito e espanto, respirou fundo e disse:
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Pronto, vou falar do, e eu vi já, vi pouco, mas eu vi. Mas vou 
falar do que eu realizei com Jacarandá, que foi o dominó de 
frações, junto com o professor Araribá. Nós aplicamos, aí 
entreguei uma folha para cada aluno dá sua opinião, você vê, 
é gratificante você vê a expressão dos alunos, aprender brin-
cando. Na hora que eu saí da sala a menina disse “é bom, era 
pra ser assim aula de Matemática, com música, esses negócios, 
aprendizagem é melhor é boa, eu gostei, tá boa” (MULUNGU).

Presenciamos o movimento dos licenciandos queren-
do a comprovação do que estão desenvolvendo e afirmando 
compreender que as sugestões elencadas pela concepção por 
nós adotada para a didática da Matemática para facilitar a aqui-
sição do conhecimento surtem efeito e são aceitas pelos alunos. 
Observemos a fala de Braúna em relação a esse assunto.

Com certeza. Nós estamos realizando o projeto... no decor-
rer desse ano, nós estamos desenvolvendo o projeto de levar 
jogos, como se fosse uma oficina de jogos. É um processo que 
vai se dando gradativamente. A gente vê um conteúdo que ele 
está ensinando aos alunos, os alunos estão com dificuldade. 
Há uns dois ou três meses atrás, a gente viu que ele estava... os 
alunos quando chegam em qualquer momento que tem uma 
fração, eles têm a maior dificuldade. Então nós resolvemos 
levar o dominó de frações, tem dificuldade em função, nós 
elaboramos um joguinho e levamos para eles né? Ensinando 
e sempre introduzindo com o jogo para que eles vejam que 
existem outras maneiras de aprender aquilo ali, e não só com 
o professor escrevendo no quadro. 

Braúna continua afirmando que o supervisor4 Carvalho 
também aprovou a atividade e disse que o “joguinho” ajudou 

4 Professor supervisor é a nomenclatura usada no PIBID para designar 

os professores da rede básica que colaboram com a supervisão das 

atividades desenvolvidas pelos licenciandos na escola.
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bastante, pois os alunos conseguiram encontrar as raízes das 
equações e viram que 

[...] os meninos não entendiam o processo. E nós confeccio-
namos um joguinho, levamos para eles. Nós dizemos a eles 
que é brincando, mas é por trás da brincadeira que tem um 
conteúdo, para eles perceberem que aquilo ali não é para eles 
brincarem, é para eles aprenderem (BRAÚNA). 

Mais uma vez, a atividade lúdica é diminuída com o termo 
“joguinho” e as falas não expressam certeza da sua funcionali-
dade em termos de aprendizagem.

Diante dessa dicotomia em relação à aquisição do conteú-
do com atividades diferenciadas ou apenas o lúdico estimulando 
as aulas, mas sem interferência na aprendizagem da Matemática 
propriamente dita, necessitamos interpretar essa visão de forma 
mais específica, com o intuito de compreender a representação 
contida no universo simbólico dos participantes no momento 
em que, envolvidos no relato das atividades desenvolvidas, eles 
externam suas impressões sem maiores reflexões. Mediante a 
observação desses discursos, vemos emergir a representação 
social de ensino de Matemática vivenciada pelos participantes.

Ao pensar nesses aspectos em relação ao conteúdo 
representacional mobilizado pela estratégia formativa adota-
da, identificamos os mecanismos de ancoragem e objetivação 
(MOSCOVICI, 2011), imprescindíveis na constituição de uma 
representação social. Necessitamos dessa abordagem na funda-
mentação das análises dessas falas, pois esses mecanismos 
situam os indivíduos participantes do processo e facilitam a 
compreensão da articulação do pensamento no contexto social 
no qual são tecidas as representações sociais. Nesse sentido, 
Moscovici chama atenção ao informar que: 
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Não é fácil transformar palavras não familiares, ideias ou 
seres, em palavras usuais, próximas e atuais. É necessário 
dar-lhes uma feição familiar, pôr em funcionamento os dois 
mecanismos de um processo de pensamento baseado na 
memória e em conclusões passadas (MOSCOVICI, 2011, p. 61).

O autor afirma, ainda, que quando ocorre esse processo, o 
estranho passa a ter características (re)conhecidas, tornando-se 
familiar, o que possibilita a relação com elementos usuais. Esse 
mecanismo denominado e definido como ancoragem (MOSCOVICI, 
2011, p. 60-61) tem como intuito “[...] ancorar ideias estranhas, 
reduzi-las a categoria e a imagem comuns, colocá-las em um 
contexto familiar”. Jodelet (2001, p. 38) afirma que a ancoragem 

[...] intervém ao longo do processo de formação das represen-
tações, assegurando sua incorporação ao social. Por um lado, 
a ancoragem enraíza a representação e seu objeto numa rede 
de significações que permite situá-los em relação aos valores 
sociais e dar-lhes coerência [...]. 

Ela destaca que a ancoragem funciona como instru-
mentalização do saber, dando-lhe valorização funcional que  
propicia a interpretação e a gestão do ambiente.

De acordo com os autores, a resistência e o distancia-
mento são minimizados no momento em que a estranheza é 
nominada, reconhecida e caracterizada. Nesse estágio de nossa 
pesquisa, trazemos essa efetivação por intermédio do estudo 
da didática da Matemática, apresentando a possibilidade de 
aprendizado pelo viés de atividades diferenciadas, em nosso 
caso, a partir de pequenos projetos. Entendemos que, median-
te o estudo dos procedimentos didáticos e a possibilidade de 
aplicá-los durante as suas atividades como bolsistas do PIBID, 
mesmo não tendo consciência do processo em andamento, esses 
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momentos contribuem para que desabrochem questionamen-
tos, sugestões e diálogos entre os partícipes, possibilitando a 
interpretação e a gestão do processo e, consequentemente, o 
(re)conhecimento do ensino da Matemática por intermédio das 
atividades realizadas. Mais que isso, elas promovem reflexões 
que interferem na construção representacional desses licen-
ciandos sobre o ensino da Matemática e sobre sua percepção da 
própria ciência Matemática, o que tem rebatimentos contun-
dentes em suas práticas como docentes.

Durante as atividades, os bolsistas puderam perceber 
que o educando se apropria de conceitos que serão utilizados 
em todo o processo. É o aprender a fazer fazendo/refletindo. 
Durante a construção do objeto de conhecimento, o sujeito inte-
rage com os outros sujeitos e com o processo de aprendizagem 
em si, nesse intercâmbio constante, a ação gera as habilidades 
e vice-e-versa, num bailar de descobertas.

Ao verificarmos as características acima relativas ao 
desenvolvimento do trabalho com pequenos projetos, concluí-
mos que é estritamente necessário analisar os conceitos conti-
dos nas atividades apresentadas aos educandos para que haja 
a concatenação das ideias básicas e a perfeita apropriação por 
parte de todos os envolvidos no processo.

Considerações sobre a prática

Baseados nos relatos, durante os grupos de discussão, 
verificamos que, no decorrer das atividades, os licenciandos 
perceberam que a opção por trabalhar com pequenos projetos 
fez com que os alunos vivenciassem o que demonstravam não 
saber na teoria, e à medida que foram entendendo o que era 
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explicado, começaram a demonstrar que estavam assimilan-
do as explicações, nas respostas que davam após as perguntas 
sobre os conteúdos abordados durante as atividades.

Estamos cientes de que os métodos utilizados não são 
suficientes para que os pibidianos sintam segurança em minis-
trar os conteúdos da Matemática fundamental necessários para 
o bom desempenho dos conteúdos do Ensino Médio, porém, 
depois do desenvolvimento dos trabalhos, os bolsistas se reve-
laram mais motivados na busca por novas metodologias. O 
grupo PIBID, com os resultados obtidos, mostrou mais incenti-
vo na busca de formas inovadoras e auxílio para descobrir que 
as principais dificuldades apresentadas pelos alunos não são 
necessariamente falta de interesse, mas podem ser reflexo de 
uma falta de aprendizagem nos conteúdos dos anos anterio-
res, estimulando-os assim a uma associação contínua entre a 
Matemática do Ensino Fundamental e a do Ensino Médio.

Dos resultados e das observações efetuadas durante a 
realização dos pequenos projetos, os licenciandos afirmam 
que as atividades diferenciadas e/ou os jogos como objetos 
recreativos, simples, atrativos, ou ainda como passatempo, 
podem realmente não trazer qualquer resultado positivo ou 
ganho para os alunos, mas se bem utilizados como recurso 
didático, direcionando conteúdos, explicando objetivos e 
regras, podem ser uma excelente ferramenta para a melhoria 
do interesse dos alunos auxiliando os professores. Esses recur-
sos didáticos precisam ser utilizados nas aulas de Matemática 
como atrativo para que os alunos possam descontruir a 
ideia da “Matemática Escolar”, pois, com base em atividades  
diferenciadas, os alunos podem conceber a ideia prática da 
utilização da Matemática em suas vidas.
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Com esta pesquisa, podemos afirmar que os licenciandos 
começam a compreender uma nova concepção de docência, na 
qual o professor não é o único detentor do conhecimento e 
que o aluno tem uma gama de informações que pode e deve 
ser considerada no diálogo com as atividades organizadas. Os 
pequenos projetos, elaborados e aplicados pelos bolsistas do 
PIBID, tentam suprir e amenizar essa falta de diálogo entre o 
professor e o aluno para tornar o ensino da Matemática mais 
interativo e dinâmico, pois incitam a atentar para as orienta-
ções das diversas pesquisas na área, que apontam caminhos 
para a utilização de métodos adequados à construção do conhe-
cimento matemático voltado às necessidades cotidianas.

Consideramos que o intuito de diminuir as distâncias entre 
educador e educando, nas atividades e nas reflexões realizadas nas 
aulas, relacionando a Matemática com as atividades vivenciais, 
estimula a participação dos discentes na maioria das turmas de 
Ensino Médio. Observamos, ainda, uma maior interação nas ativi-
dades e gosto dos alunos pela resolução dos exercícios. Isso porque 
eles buscaram um maior intercâmbio com os discentes por meio 
de diversas metodologias, sanando dúvidas e fazendo com que eles 
diminuíssem o medo de errar. Mostraram, desse modo, que cada 
um fazia descobertas para chegar à resolução das situações.

Mais ainda, esse modelo formativo que se ampara na 
confrontação entre teoria e prática cria espaços de reflexão 
nos quais é possível, a partir da realidade escolar, buscar solu-
ções com base em teorias nas quais se embasam cientificamente 
o ensino para uma aprendizagem consistente e significativa 
dos conteúdos estudados. Ele se apresenta como possibilidade 
formativa que garante não só a aprendizagem dos estudantes da 
Educação Básica como também a autonomia formativa e a pers-
pectiva de ensino investigativo para os licenciandos envolvidos.
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PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL/PRÉ-ESCOLA: 

DIFICULDADES VIVENCIADAS

Rebeca Ramos Campos
Maria Estela Costa Holanda Campelo

A cada ano, pesquisadores e estudiosos da Educação Infantil 
conquistam mais espaço nas discussões que versam sobre 
Educação. Muitas lutas já foram travadas nessa área e, em 
decorrência dessas lutas, muitas batalhas já foram conquista-
das, como a Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, em 1990, que passaram a ver a criança como 
um sujeito de direitos. A Lei de Diretrizes e Bases – LDB de nº 
9394/96, também, quando concebeu a Educação Infantil como 
a primeira etapa da Educação Básica no Brasil, abrangendo as 
crianças de 0 a 6 anos, dando perfil pedagógico ao atendimento 
que antes assumia caráter assistencialista.

Outro documento, resultante desse cenário de conquis-
tas, foi o Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil – RCNEI, composto por três volumes, parte integrante 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, elaborados pelo 
Ministério da Educação e Desportos, que apresentam orientações 
ao trabalho docente com crianças no exercício de sua cidadania.

[...] sua função é contribuir com as políticas e programas 
de educação infantil, socializando informações, discussões 
e pesquisas, subsidiando o trabalho educativo de técnicos, 
professores e demais profissionais da educação infantil 

2.4



PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL/
PRÉ-ESCOLA: DIFICULDADES VIVENCIADAS

Rebeca Ramos Campos 
Maria Estela Costa Holanda Campelo

191

e apoiando os sistemas de ensino estaduais e municipais 
(BRASIL, 1998a, p. 13).

Nesse sentido, o professor de Educação Infantil como 
possibilitador, organizador e mediador, necessita compreender 
a dimensão de sua responsabilidade. O ato de ser professor nos 
revela que o que fazemos não é qualquer coisa. Para educar e 
cuidar na pré-escola, precisamos estar preparados; para isso, 
necessitamos de experiências, conhecimentos, formação inicial 
e contínua, objetivando sempre a melhoria dessa prática.

Mas como saber se a nossa prática é satisfatória? Podemos 
nos comparar com outros colegas, podemos analisar os  
resultados dos alunos, avaliar as práticas do passado e as do 
presente. Porém, muitas situações influenciam essa análise, já 
que diversas questões estão presentes no cotidiano de sala de aula. 
Zabala (1998, p. 16) concorda com tal assertiva quando diz que 

a estrutura da prática obedece a múltiplos determinantes, 
tem sua justificação em parâmetros institucionais, organiza-
tivos, tradições metodológicas, possibilidades reais do profes-
sor, dos meios e condições físicas existentes, etc.

Além disso, a prática educativa não envolve apenas o 
momento do exercício efetivo em sala de aula. Questões como: 
“que criança queremos formar? Como vamos formá-la?” são 
necessárias, antes de qualquer intenção, de prática na escola. As 
respostas para essas questões revelam nossas concepções sobre 
criança e infância, sobre a função social da escola, sobre ensino 
e aprendizagem, reflexões primordiais para todo e qualquer 
professor de Educação Infantil.
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A preocupação é que muitos não buscam respaldo teórico 
para justificar suas práticas pedagógicas e, somadas à dinami-
cidade e complexidade do processo educativo (múltiplos deter-
minantes), dão início a um cenário de dificuldades. Portanto, 
este texto, fruto da análise de dados iniciais de uma pesquisa 
de doutorado, constitui-se como um material que oportuniza a 
reflexão. A partir de sua leitura, o professor de educação pré-es-
colar poderá refletir sobre suas dificuldades, agir sobre elas e 
pensar sobre essa ação, desenvolvendo uma práxis educativa 
(ação/reflexão/ação) baseada na postura de professor reflexivo.

Nesse sentido, delineamos a questão norteadora, o objeto 
de estudo, o objetivo e o percurso investigativo que orientaram 
este trabalho. Nossa questão: quais as dificuldades que profes-
soras na Educação Infantil/pré-escola enfrentam em sua prática 
de cuidar e educar crianças? Nosso objeto de estudo: desafios 
que professoras da Educação Infantil/pré-escola1 enfrentam 
no cuidado/educação de crianças. Nosso objetivo: investigar, 
em relação a professoras da Educação Infantil/pré-escola, as 
dificuldades que enfrentam em sua prática docente.

Com o propósito de atingir nosso objetivo, optamos 
pela abordagem qualitativa de pesquisa, que destaca a natu-
reza subjetiva do comportamento humano. Segundo Bogdan 
e Biklen (1994, p. 49), essa abordagem “exige que o mundo seja 

1 Vale a pena destacar que este artigo tem a intenção de trabalhar 

com a segunda etapa da Educação Infantil por dois motivos: deli-

mitar o objeto da pesquisa, já que o trabalho com creche tem suas 

especificidades e tornaria o artigo muito amplo e; por ter feito parte 

de toda a nossa trajetória pessoal e acadêmica de interesses até o 

presente momento.
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examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem 
potencial para construir uma pista”. 

O caminho metodológico se constitui em um estudo de 
caso, realizado com quatro professoras e duas coordenadoras 
de Educação Infantil/pré-escola, em uma escola municipal da 
região metropolitana de Natal. Para a construção dos dados, 
utilizamos a entrevista semiestruturada, audiogravada, com 
posterior transcrição.

Os sujeitos foram identificados, neste trabalho, por nomes 
fictícios. A escolha desses nomes faz menção a substantivos 
recorrentes utilizados por cada professora e coordenadora, 
ao responderem às questões da entrevista. Portanto, as cinco 
entrevistadas neste trabalho passarão a se chamar: Firmeza, 
Conhecimento, Paciência, Criatividade, Cuidado e Humildade, 
palavras que compõem o cenário da Educação Infantil/pré-esco-
la e indicam traços da personalidade prática de cada uma delas. 

Dificuldades de professoras de 
Educação Infantil/pré-escola

Os nossos dados foram organizados a partir de temas, 
categorias e subcategorias, uma vez que pretendíamos realizar 
uma análise temática. As dificuldades que as professoras de 
Educação Infantil/pré-escola vivenciam no cuidado e na educa-
ção das crianças (docência na pré-escola) estão pautadas em 
doze pontos, que serão discutidos individualmente. São eles:

1.1.1 – No planejamento
1.1.2 – Nos conhecimentos relacionados à linguagem oral 

e escrita 
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1.1.3 – Nos conhecimentos relacionados à Matemática
1.1.4 – No conhecimento sobre a criança pré-escolar: como 

elas pensam?
1.1.5 – Múltiplas linguagens: “trabalho no escuro”
1.1.6 – No atendimento individualizado à criança
1.1.7 – No atendimento às crianças com necessidades especiais
1.1.8 – Na relação família x escola
1.1.9 – No ensino sobre regras e limites
1.1.10 – No apoio à formação docente
1.1.11 – Na inadequação do espaço físico
1.1.12 – Na escassez de materiais

O planejamento foi uma das dificuldades mais citadas por 
todas as docentes e coordenadoras. Todos os profissionais de 
Educação compreendem a importância de um bom planeja-
mento. Afinal,

[...] a atividade de planejar é atividade intrínseca à educação 
por suas características básicas de evitar o improviso, prever 
o futuro, de estabelecer caminhos que podem nortear mais 
apropriadamente a execução da ação educativa, especialmen-
te quando garantida a socialização do ato de planejar, que 
deve prever o acompanhamento e a avaliação da própria ação 
(PADILHA, 2001, p. 45).

Porém, nem sempre a relevância desse momento é 
vivenciada nas escolas de Educação Infantil. Na escola pesqui-
sada, as docentes possuem uma hora de planejamento diário. 
Analisando previamente, esse dado nos motiva já que totaliza 
cinco horas de planejamento semanal. Todavia, quando ques-
tionamos às professoras se o tempo que possuem para planejar 
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é suficiente, as docentes respondem que até seria se não fosse 
tão fragmentado. Vejamos os comentários a seguir:

[...] o tempo da gente é até bom, é suficiente, porém ele é 
quebrado. A gente tem cinco horas de planejamento semanal, 
só que é uma hora por dia. É complicado por isso, quando 
a gente começa uma discussão, acabou! E fora que a gente 
ainda tem a dificuldade do espaço físico, porque esse espaço 
que nós estamos é coordenação, almoxarifado e é onde as 
pessoas almoçam. Então eu planejo, atendo pais, crianças, 
atendo telefonemas, Aí a gente tá conversando, um se mete 
na conversa do outro. É complicado (PACIÊNCIA).

Elas ainda revelam que acabam levando trabalho para 
casa, prática comum ao ofício de professor atualmente. Por 
conseguinte, a sobrecarga de atividades e as exigências desti-
nadas ao professor têm gerado um mal-estar docente (ESTEVE, 
1999), o que é retratado nas falas das professoras, que se seguem:

[...] para planejar a gente nunca vai ter tempo suficiente. Por 
quê? Por que você planeja o que fazer, acabou-se o tempo! 
Você vai ter que se virar para confeccionar o que você vai 
fazer. Eu não tenho alfabeto móvel, eu tenho que digitar, 
mandar imprimir. Então eu vou ter que levar trabalho para 
casa. A gente diz que não leva pra não botar em costume, 
mas que por debaixo do pano você leva, ah leva. É muito 
cansativo (CONHECIMENTO).

Se eu quero fazer um bingo, aí eu vou ter que sempre trazer 
um bingo pronto de casa. Não dá tempo de executar, de produ-
zir material. Esse tempo quebradinho é muito ruim. Além 
disso, existe uma demanda de pais na escola que me procu-
ram nesse momento e às vezes como que quero muito falar 
com eles sobre algo importante de seus filhos, como agressivi-
dade por exemplo, aí eu tenho que conversar (CRIATIVIDADE).
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Além disso, as famílias não compreendem que as profes-
soras necessitam de tempo para essa atividade e se incomodam 
quando a escola fecha para um planejamento coletivo, por exem-
plo. Nesse sentido, nos explica a professora...

As mães acham ruim se a gente fecha para planejar. A gente 
precisa parar as atividades para planejar. Planejar uma festa? 
Não! O nosso planejamento pedagógico é sacrificado. Não tem 
outro tempo para isso, se parar a comunidade vai reclamar, e 
não vai reclamar na escola é na Secretaria, e a secretaria vai 
cobrar da gestora. Então para evitar cobranças nós sacrifica-
mos sempre o nosso planejamento. Com aquela velha história 
né: pode ser feito de qualquer jeito! Então de seus pulos, porque 
o importante é receber a criança (CONHECIMENTO).

Em relação aos conhecimentos relacionados à linguagem 
oral e escrita, as professoras dialogam sobre a popularidade do 
assunto nas formações e discussões coletivas. Apesar disso, a 
quantidade de diálogo não corresponde à qualidade da teoria 
e a professora Humildade confessa que ainda sente muita difi-
culdade no trabalho de desenvolvimento da linguagem oral e 
escrita na Educação Infantil, principalmente porque leciona no 
Ensino Fundamental e tem medo de antecipar aprendizagens 
às crianças pequenas,

[...] eu tenho muita dificuldade de saber como fazer minha 
intervenção com a escrita, esse menino traçar como era... 
Principalmente na pré-escola, na creche. Como é que você 
vai apresentar a essa criança, os números, as letras e de que 
forma? E como é que você vai fazer essas intervenções? Aí, 
como vai apresentar a ele o papel, o lápis? (HUMILDADE).

Emília Ferreiro e seus colaboradores (1999) contribuíram 
com a discussão sobre a gênese psicológica da língua escrita, os 
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processos existentes no sujeito para a aquisição da escrita, enten-
dendo que existe um sujeito que conhece e que, para conhecer, 
emprega mecanismos de aprendizagem. Diante da complexidade 
desse aprendizado, Ferreiro, Teberosky e colaboradores elabora-
ram a Psicogênese da Língua Escrita. Para a superação das difi-
culdades nessa área, a compreensão sobre a Psicogênese, pelas 
professoras, é fundamental, pois é condição sine qua non para 
o engajamento de suas práticas na descoberta do que a escrita 
representa, como ela representa e como os alunos irão construir 
formas de diferenciação entre as representações. 

Embora se constitua também num dos eixos da alfabe-
tização/letramento, os estudos acerca da oralidade têm sido 
bem menos privilegiados que os da língua escrita. Por essa 
razão, muitas vezes, o referido eixo não é, sequer, comentado, 
pesquisado, nem mesmo planejado na Educação Infantil. Nesse 
sentido, vejamos o que nos explicam Leal e Gois 2012, p.7): 

Por um lado, há a concepção de que a oralidade é aprendida 
espontaneamente e que, portanto, não necessita ser ensinada 
na escola; por outro lado, há a concepção de que as pessoas 
falam bem ou não, porque são naturalmente aptas, ou não, a 
falar e que não é possível ensinar a alguém a ser ‘bom falante’.

Infelizmente, essa é a realidade nas escolas, a maioria 
desconhece o ensino da oralidade, que é tão mais frequente 
que a escrita e que, ensinada, transforma-se em oportunidade 
para a participação de grupos sociais menos favorecidos em 
situações em que a oralidade se faz presente (LEAL; GOIS, 2012).

Os conhecimentos matemáticos assim como a linguagem 
oral e escrita também são motivos de dificuldades no coti-
diano de sala de aula. Primeiramente, porque as próprias 
professoras não possuem conhecimento sobre os conceitos 
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matemáticos; em seguida, porque não sabem como ensinar 
algo que nem elas mesmas aprenderam. Essa dificuldade é 
destacada na fala das professoras, 

Eu sinto muita necessidade da linguagem matemática, de 
trabalhar os jogos, o lúdico na matemática. A tendência 
da gente é sempre correr para as artes plásticas, para essa 
parte ilustrativa. Mas trabalhar a matemática, essa cons-
trução do conhecimento lógico, das regras dos jogos, como 
se joga isso para começar a estruturar o pensamento deles, 
daí eu acho que a gente precisa enfatizar mais, eu particu-
larmente preciso (CONHECIMENTO).

Eu acho que em qualquer sala de aula que você entrar hoje o 
“bicho papão” é a matemática (FIRMEZA).

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil (BRASIL, 2001, p. 213), 

as crianças têm e podem ter várias experiências com o univer-
so matemático e outros que lhes permitem fazer descobertas, 
tecer relações, organizar o pensamento, o raciocínio lógico, 
situar-se e localizar-se espacialmente.

 Esse documento apresenta objetivos, conteúdos e orien-
tações gerais para o professor no eixo da Matemática. Apesar 
disso, as professoras ouvidas não se utilizam desse documen-
to e de nenhum outro para a realização de seus planejamentos, 
justificando que eles não oferecem respaldo para a prática. Por 
isso, o trabalho se encontra solto, sem “fio condutor”, o que gera 
insegurança e dificuldade. Vejamos a fala das coordenadoras que 
acompanham os planejamentos das professoras,
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As professoras dizem: não mais eu trabalho matemática, eu 
conto com as crianças. Mas não tem: hoje é o dia da mate-
mática! Não há um foco. E quando você tenta mostrar que 
elas poderiam fazer assim ou assado, daí vem aquele discur-
so: mas eu conto quantos alunos vieram, mostro os crachás, 
mostro os números, sem relacionar... O conceito de número 
é uma construção social, não é? Como é que eu vou construir 
um conceito se eu apenas decorar que aquele número é dois, 
se não fizer essa relação de número e notação numérica, de 
quantidade, que é bem complexa... (PACIÊNCIA).

A matemática fica em segundo plano, porque, às vezes, o 
professor não foi trabalhado, não teve uma formação. Tem 
o RCNEI, tem o Nacional, tem o da Prefeitura, que dá aquele 
embasamento, direcionamento, mas assim, não lhe dá respal-
do assim ... para o trabalho mesmo! Hoje a gente tem a inter-
net, então tira de um blog, de um portal e fica tirando de um 
e outro (HUMILDADE).

Seguindo para a próxima dificuldade explicitada, o 
conhecimento sobre a criança pré-escolar é fundamental 
para o trabalho na Educação Infantil. Compreender a manei-
ra como as crianças aprendem, como pensam – nos auxilia na 
prática diária de cuidar e educar. As crianças pré-escolares já 
são capazes de “reconstituir suas ações passadas sob forma 
de narrativas e de antecipar suas ações pela representação 
verbal” (PIAGET, 2007, p. 24). Além disso, apresentam avanços 
no pensamento simbólico, o que permite refletir sobre pessoas, 
objetos e eventos que não estão fisicamente presentes, por 
isso, são capazes de distinguir fantasia de realidade. Esse fato 
é presenciado na linguagem, na imitação ou no jogo de faz de 
conta (VYGOTSKY, 2007). A professora Criatividade se preocupa 
com essas aprendizagens quando questiona a maneira como as 
crianças dessa idade aprendem. Assim vejamos: 
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como é que ela entende? Como é que eu vou explicar para ela? 
Eu posso trazer uma atividade e não ser nada para ela, não 
ter sentido nenhum! Como é que eu vou conseguir que essa 
informação chegue até ela?” (CRIATIVIDADE).

A referida docente compreende que a maneira como 
as crianças aprendem irá influenciar a sua maneira de ensi-
nar, e ela está certa em seu pensamento. A esse respeito, basta 
nos reportarmos aos estudos desenvolvidos por Ferreiro e 
Teberosky (1999) sobre a Psicogênese da Língua Escrita, citados 
anteriormente. Compreendendo como elas pensam é que plane-
jamos atividades e situações de desafios, conflitos e construção 
do pensamento sobre a língua escrita. 

Partindo para o trabalho com as múltiplas linguagens 
na Educação Infantil, este oferece um universo de possibili-
dades de trabalho com as crianças pequenas. Como já dizia o 
poema de Loris Malaguzzi ([199-?] apud EDWARDS; GANDINI; 
FORMAN, 1999, [p. 5]2): “a criança tem cem linguagens” e é por 
isso que necessita de diversas oportunidades para se expressar 
e se constituir como sujeito cultural.

Essa vivência é tão importante que as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (documento 
oficial com caráter mandatório) afirmam que 

a proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil 
deve ter como objetivo garantir à criança o acesso a processos 
de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e 
aprendizagens de diferentes linguagens (BRASIL, 2010, p. 18). 

2  Epígrafe do livro.
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Além dos documentos citados, os estudiosos da área 
confirmam que

As diferentes linguagens presentes nas atividades realiza-
das nas creches e pré-escolas possibilitam às crianças trocar 
observações, ideias e planos. Como sistemas de representa-
ção, essas linguagens estabelecem novos recursos de aprendi-
zagem, pois se integram às funções psicológicas superiores e 
as transformam. Com isso ocorre uma reorganização radical 
nos interesses e exigências infantis, modificando a relação 
existente entre a ação e o pensamento infantil (OLIVEIRA, 
2007, p. 227).

No entanto, quando questionadas sobre as experiências 
com as múltiplas linguagens, as professoras dizem “trabalhar 
no escuro”. Reconhecem o trabalho com o corpo, a música, as 
artes, mas fazem o que acham certo e/ou reproduzem o que as 
outras colegas estão fazendo. Vejamos, pois, o que nos revelam 
as professoras que se seguem... 

A questão do Movimento; é aí que entra a dificuldade... Eu 
tenho habilidade em Artes, mas nem todo professor tem. Eu 
fiz metade do curso de artes visuais, mas não consegui termi-
nar. A música também; não tive formação alguma, não vi na 
graduação (CRIATIVIDADE).

Nós deveríamos ter um professor de música e de educação 
física. Trabalhar o corpo, nós não temos nenhuma orientação. 
A gente faz, mas não sabe se está certo. É complicado fazer 
sem conhecimento (CUIDADO).

Porque a gente faz no escuro, tentando acertar 
(CONHECIMENTO).

Sobre o atendimento individualizado a cada criança, esse 
também consiste em uma das dificuldades vivenciadas pelas 
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professoras na Educação Infantil/pré-escola. O número de crianças 
por turma é pequeno, porém, o espaço e a falta de uma professo-
ra auxiliar impedem, muitas vezes, uma atenção individualizada. 
Zabalza nos fala dessa importante ação quando nos explica que,

[...] mesmo que não seja possível desenvolver uma atenção 
individual permanente, é preciso manter, mesmo que seja 
parcialmente ou de tempos em tempos, contatos individuais 
com cada criança. É o momento da linguagem pessoal, de 
reconstruir com ela os procedimentos de ação, de orien-
tar o seu trabalho e dar-lhe pistas novas, de apoiá-la na 
aquisição de habilidades ou condutas muito específicas, etc. 
(ZABALZA, 1998, p. 63).

Nesse sentido, a professora Criatividade nos relata a 
maneira como atende seus alunos que possuem dificuldades 
em sala de aula, 

a gente sabe que tem aquele aluno que tem mais dificuldade. 
Durante a atividade, eu sempre tento sentar com ele para 
ajudar, enquanto os outros já estão conseguindo fazer sozi-
nhos (CRIATIVIDADE).

 Por isso, é importante planejarmos uma ação que contem-
ple o atendimento a todas as crianças, porque o comum é sempre 
sentarmos com as que têm dificuldade, deixando, muitas vezes, 
de incentivar aqueles que já superaram alguns conhecimentos, 
mas necessitam ser desafiados para os próximos, que virão. 

Em relação a esse ponto, Zabalza (1998, p. 63) tranqui-
liza-nos, destacando que “pensar que é possível dar atenção 
a cada criança de maneira separada durante todo o tempo é 
uma fantasia”. Um “rodízio de atendimento” é uma boa estra-
tégia para observar os alunos mais de perto. Se a turma possuir 
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vinte alunos, por exemplo, atender cinco por dia, não deixando 
nenhum de fora, é possível e satisfatório.

Em relação ao atendimento de crianças com necessidades espe-
ciais, as professoras possuem muito medo e confessam já terem 
deixado de receber algumas na instituição por não terem condi-
ções físicas nem profissionais para esse atendimento. Vejamos,

[...] aqui temos crianças especiais que vão chegar na pré-es-
cola, como é que vamos receber esta criança? Por enquanto 
a gente olha, ela está ali no nível II, no nível I, mas amanhã 
ela vai ser minha aluna, como é que eu vou enfrentar isso? 
Tem crianças com múltiplas dificuldades, ela não anda, ela 
não fala, ela não escuta (CONHECIMENTO).

E que inclusão é essa? A criança está aqui, mas que atividade 
a gente vai fazer? (CRIATIVIDADE).

A gente não tem formação para isso. E todo ano sempre tem 
criança especial, não é? (CUIDADO).

Pois é, uma criança ou outra que até deixa de frequentar a 
escola porque não tem suporte, não é? (CONHECIMENTO).

Historicamente as crianças com necessidades especiais 
eram ensinadas em turmas separadas das demais. Mesmo com 
a inclusão, nos dias de hoje, é difícil a inserção respeitosa dessas 
crianças na escola. A maioria reconhece que a escola comum é o 
melhor contexto de desenvolvimento e aprendizagem, pois antes 
de tudo, são crianças e devem conviver com as outras (OLIVEIRA, 
2007). Entretanto, quando essas crianças batem na porta de suas 
escolas, o medo e a insegurança tomam conta das professoras e 
dos demais envolvidos com a prática pedagógica da instituição.

É evidente que o desafio é grandioso, pois a maioria das defi-
ciências comove a comunidade escolar e evidencia a necessidade 
de formações específicas, que podem demandar muitos estudos e 
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pesquisas. Para tanto, os recursos materiais e as metodologias terão 
de se adequar à nova realidade, que pode ser diversa: aprendiza-
gem da língua brasileira de sinais (LIBRAS) pela equipe, produção 
de material para as crianças autistas, cadeiras e mesas adaptadas 
e uma infinidade de possibilidades que exigem risco, aceitação do 
novo e rejeição a qualquer tipo de discriminação (FREIRE, 1996). 

Outro ponto de dificuldade bem relevante diz respeito 
ao relacionamento família e escola. Todas as professoras, sem 
exceção, destacam esse vínculo como difícil e complicado.

Existe um pensamento comum de que a família se  
constitui em um ambiente perfeito, sem conflitos. Muitos profes-
sores não imaginam que quando chegam às suas casas, aquelas 
crianças podem enfrentar situações de violência, separação de 
pais, fome, descuido, abandono, brigas ou até mesmo abuso. Por 
essa razão, os docentes estão sempre insatisfeitos e se conside-
ram mais responsáveis do que os pais.

Os professores precisam se despir da compreensão de 
família como opositora e a acolher com seus problemas e difi-
culdades. Afinal, essa união é melhor para a criança, para os pais 
e professores. Não existe concorrência em “quem educa mais”,

[...] o professor não tem um papel terapêutico em relação à 
criança e sua família, mas o de conhecedor da criança, de 
consultor, apoiador dos pais, um especialista que não compe-
te com o papel deles. Ele deve possuir habilidades para lidar 
com as ansiedades da família e partilhar decisões e ações 
com ela. Se assim ocorrer, a família terá no professor alguém 
que lhe ajude a pensar sobre seu próprio filho e a se fortale-
cer como recurso privilegiado do desenvolvimento infantil 
(OLIVEIRA, 2007, p. 181).

Muitas vezes, essa competição faz com que os pais se 
afastem da escola, como maneira de se proteger dos olhares 
críticos que lhes cercam e lhes dizem que sua família possui 
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problemas. Essa pode ser a causa da falta de envolvimento e 
até de interesse pelo trabalho desenvolvido pela escola. Abaixo, 
algumas insatisfações acerca dessa relação:

A relação de ordem família-escola é difícil. Porque a difi-
culdade é que existe aquele conceito histórico construído, 
que nós estamos aqui para receber as crianças para os pais 
trabalharem e muitos nem consideram nosso trabalho com 
as crianças. A escola para esses é um depósito de crianças 
(CONHECIMENTO).

A gente é professor das crianças e dos pais. Quem já viu inter-
vir na vida dos adultos! Uma avó vem e conversa com você e 
você tem que pisar em ovos, porque depois vem a mãe. Uma 
diz uma coisa e a outra diz outra. Você tem que ser neutra. 
Eles vêm para a gente como se a gente fosse resolver a vida 
deles (CUIDADO).

A maior dificuldade é lidar com os pais mesmo. É um trabalho 
de formiguinha. O pai chega entrega a bolsa da filha, que já 
tem 6 anos, sugerindo que o professor guarde.  Nós dizemos: 
fulana leve sua bolsa lá na sala. Falamos isso durante o ano 
todo. Ela ainda dorme de fralda, toma mamadeira e chupa 
chupeta. E mora bem pertinho da escola e vem no colo. Ah 
não! (FIRMEZA).

O professor necessita de maturidade profissional para 
não entrar em um espaço que não lhe cabe – o de mãe ou pai. 
Nenhum adulto quer ser apontado em reuniões e conversas 
em que, apenas, contam como ele não está “dando conta” de 
seus filhos. Uma reflexão coletiva sobre esse relacionamen-
to é primordial em qualquer escola. Às vezes, já estamos tão 
acostumados a criticar a família como causa dos fracassos e 
insucessos das crianças que esquecemos que elas possuem 
problemas e que precisamos acolhê-las. Experimentar abraçar 
essas famílias pode provocar uma ação talvez nunca imaginada 
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e sempre almejada: a escola e a família de mãos dadas no desen-
volvimento das crianças.

Essa relação família e escola abrange também outra difi-
culdade experimentada pelas professoras: o ensino de regras e 
limites. Os professores dizem que os pais não sabem mais educar 
seus filhos e que eles reproduzem a falta de respeito de casa na 
escola, gritando e sendo agressivo com professores e colegas,

[...] um aluno gritou em sala de aula e ele estava meio agres-
sivo se eu chamasse o nome dele respondia: o que éééeéééé, 
gritando. E aí na hora você fica: meu Deus e eu faço o que? 
Eu aumento minha voz para ele entender? Ele está passando 
por algum problema? Será que em casa ele é assim? Para ter 
limite, alguém tem que falar alto com ele? (CRIATIVIDADE).

Às vezes, em casa, eles não têm esse limite. Falam com os pais 
gritando e com a gente quer falar também. Aí então eu digo: 
não é assim não, fale baixinho (CUIDADO).

A dificuldade está em saber o que fazer nessas situações: 
enfrentar? Reprimir? Ignorar? Esse é o momento para que o 
grupo dialogue a respeito de normas e regras, presentes na 
sociedade, presentes também na escola. É importante falar de 
disciplina e discutir limites. A palavra “disciplina”, que tanto 
assusta os educadores infantis, não pode ser encarada de uma 
maneira pejorativa, uma vez que, automaticamente, quando 
pensamos em disciplina na Educação Infantil, pensamos em 
crianças robóticas e tristes que não se movimentam. Disciplina 
é importante para a constituição da criança como sujeito que 
respeita e sabe conviver com as regras de sua cultura. Por isso, 
é importante desmistificar essa palavra, compreendendo o seu 
real conceito. Nesse sentido, é fundamental esclarecer que



PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL/
PRÉ-ESCOLA: DIFICULDADES VIVENCIADAS

Rebeca Ramos Campos 
Maria Estela Costa Holanda Campelo

207

A disciplina consiste num dispositivo e num conjunto de regras 
de conduta destinadas a garantir diferentes atividades num lugar 
de ensino. A disciplina não é um conceito negativo; ela permite, 
autoriza, facilita, possibilita. A disciplina permite entrar na cultu-
ra da responsabilidade e compreender que as nossas ações têm 
consequências. Quem olha para a disciplina como algo negativo 
não entende o que é. Ser disciplinado não é obedecer cegamente; 
é colocar a si próprio regras de conduta em função de valores e 
objetivos que se quer alcançar (PARRAT- DAYAN, 2008, p. 8).

Nesse caso, devemos ter cuidado com os “professores 
castigadores”, que se aproveitam do conceito distorcido da 
palavra disciplina para aplicar os seus castigos, que hoje assu-
mem menos um caráter de agressão física, porém não menos de 
violência, desde os mais visíveis até os mais sutis (LUCKESI, 1999).

Ademais, o apoio à formação docente deveria ser algo natu-
ral quando falamos de professores, porque estamos discutindo 
sobre educação. No entanto, as professoras relatam que esse 
apoio, na prática, não acompanha a oferta destacada pela mídia, 
de cursos de formação contínua. 

Embora essa formação exista realmente, dois fatores não 
permitem que ela se concretize de fato a partir de uma matrícula. 
O primeiro diz respeito à dupla jornada de trabalho das professo-
ras, como desabafa a professora Criatividade, “eu não tenho tempo 
de fazer cursos de formação. Trabalho os dois turnos. Saio de casa 
às 6 da manhã, chego às 6 da noite. Ir para um curso e chegar às 
nove horas da noite é muito desgastante”. O segundo é a falta de 
vagas e a oportunidade de cursá-las. Quando as vagas surgem, são 
poucas e sorteadas por toda a equipe, porque a escola não pode 
liberar muitas professoras e fechar turmas (algo já comentado 
anteriormente na dificuldade sobre o tempo para planejar; não 
oferecer um dia de aula é algo inconcebível). Então, geralmente, só 
uma professora, de toda a escola, poderá se matricular. 
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Lamento não ter mais. Porque nós temos a dificuldade assim, 
quando tem algum curso ele vem para ser sorteado por aque-
le professor que está em sala de aula. Não existe a facilidade 
de tirar todo mundo e mandar para a formação, não! Escolhe 
um professor para ver se consegue alguém para substituir essa 
turma e evitar o máximo liberar a turma, né? (CONHECIMENTO).

Não vem inscrições para gente em congressos, para formação. É 
muito importante de se ir, mas não vem nenhuma. Quando vem, 
é pago e às vezes 150 reais e ainda ter que dispensar as crianças 
para podermos ir ... Então, tem toda uma dificuldade. Sabe aque-
le do Nei? Só veio uma entrada para cada CMEI (HUMILDADE).

Infelizmente, a prática da formação contínua, tão pesqui-
sada e incentivada na academia, não se desenvolve como  
imaginamos no cotidiano das escolas. Uma solução é se plane-
jar para essa formação, com determinadas ações, como, por 
exemplo: a entrada de uma coordenadora em sala de aula, nos 
dias de formação; uma atividade diferenciada para os alunos, 
ministrada por algum colega da equipe, enfim, como se trata 
de um grupo, todos poderiam se ajudar para que pudessem 
desfrutar de oportunidades de formação, já que

[...] a formação continuada de professores aparece como 
uma das dimensões do processo formativo do professor, que  
poderá contribuir para que este se mantenha sempre numa 
postura constante de construção e reconstrução de seu 
próprio conhecimento, tendo em vista as rápidas e profun-
das transformações ocorridas em todos os setores da vida 
humana (VIEIRA, 2010, p. 33).

A inadequação do espaço físico que as crianças e os profes-
sores vivenciam na escola é difícil e complicada. Duas turmas, 
com crianças de diferentes idades, dividem o mesmo espaço, 
no mesmo tempo. Isso mesmo. Essa escola sofreu denúncia de 
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desabamento em seu local de origem e necessitou de outro espa-
ço provisório para acomodar as crianças. Então, imagine que 
uma turma com crianças de 3 e 4 anos convive com outra de 
4 e 5 anos, com interesses, atividades e rotina bem diferentes. 
Cada grupo possui uma professora, que se esforça para conse-
guir contar histórias, dialogar, realizar atividades. Quando uma 
turma precisa de silêncio para escutar a orientação de uma 
atividade, a outra está no momento de faz-de-conta, com muitas 
brincadeiras e gargalhadas.

Essa realidade desestabiliza as professoras, que se esfor-
çam para “dar conta” de seus planejamentos, muitas vezes,  
frustrados, por essa situação. A saída que encontraram foi alter-
nar o espaço da sala com combinação de horários, quando uma 
está no parque a outra realiza uma atividade de maior concen-
tração em sala. Em alguns momentos, as turmas se encontram, 
como no parque e nas brincadeiras,

[...] está um absurdo a dificuldade de dois professores na 
mesma sala. É um sacrifício. Mas era isso ou não se tinha o 
não letivo, porque não havia estrutura física para outro CMEI 
(CONHECIMENTO).

As duas turmas juntas isso eu acho que não é muito bom. 
Porque alunos maiores com alunos menores, ás vezes os maio-
res batem nos menores, aí... É muito complicado (CUIDADO).

Às vezes eu faço a roda lá entre as minhas cadeiras, quan-
do eu quero fazer algo específico, porque é complicado. Eu 
tenho 13 alunos, juntando com os da outra turma ficam 20, 
é muito barulho. Eu estou rouca de tanto falar alto. Queria 
poder contar uma história só para os meus alunos, fazer um 
trabalho mais efetivo, mas sempre uma turma acaba atrapa-
lhando a outra (CRIATIVIDADE).
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Já a escassez de material é relatada até em tom de denúncia 
pelas docentes, pois inviabiliza o desenvolvimento da maioria 
de suas atividades. Sabemos que embora o Ensino Fundamental 
continue sendo a prioridade do ensino nacional, há um fundo 
que respalda o financiamento da Educação Infantil que, 
pós-LDB (BRASIL, 1996), foi incluída integralmente no Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Portanto, é incompreensível a falta de materiais, pois 
existe verba para isso (pelo menos, na “letra morta” da lei), 
sem contar que reconhecemos a importância da utilização de 
um material pedagógico adequado às crianças no trabalho com 
as múltiplas linguagens, por exemplo. Como pintar sem tinta? 
Como expor as produções escritas das crianças nas paredes se 
a fita que vem para a escola não cola? Sua falta torna difícil a 
possibilidade de recriar e ampliar o campo de experiências das 
crianças. Impede inclusive o desenvolvimento da linguagem, 
que se constrói na interação com o objeto de conhecimento. 

Falta muito material. A gente às vezes quer fazer uma ativi-
dade diferente, mas não tem material. E até a xerox mesmo, 
a gente tem que fazer a atividade bem antes e esperar que 
diretora leve para a secretaria para poder fazer as cópias. 
Isso é meio complicado (CUIDADO).

Material higiênico às vezes falta e até o professor traz de casa, 
tiram do próprio bolso mesmo. Já trouxeram até TV para as 
crianças assistirem a um DVD (HUMILDADE).

Eu já cancelei minha conta no armarinho perto de casa porque 
estava enorme. A gente vai levando uma fita, um pincel, uma 
cartolina e quando vê.... Poxa nosso salário já é baixo e a gente 
ainda tem que comprar material para fazer algo significati-
vo para as crianças? Eu acho isso um absurdo, uma falta de 
respeito com a gente e com as crianças (FIRMEZA).
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Considerações finais 

Refletir sobre as dificuldades de professoras de Educação 
Infantil/pré-escola nos conduziu por um percurso desafiador 
que provocou a discussão de questões relacionadas às práti-
cas docentes e aos processos educativos na sociedade atual. O 
ofício de professor é marcado por complexidade e dinamismo, 
definido por múltiplos determinantes. Acrescido a esse fato, a 
maioria dos professores desconhece os fundamentos teóricos 
que subsidiam suas práticas. Por isso, nesse cenário de inse-
gurança e desconhecimento, surgem as dificuldades docentes.

As professoras vivenciam dificuldades no planejamen-
to/execução da prática, nos conhecimentos relacionados à  
linguagem oral e escrita, nos conhecimentos relacionados à 
matemática, no conhecimento sobre a criança pré-escolar, 
no trabalho com as múltiplas linguagens, no atendimento  
individualizado à criança, no atendimento às crianças com 
necessidades especiais, na relação família x escola, no ensi-
no sobre regras e limites, no apoio à formação docente, na 
inadequação do espaço físico, na escassez de materiais. Essas  
dificuldades advêm de diversas ordens e estão relacionadas 
tanto à formação quanto à prática docente, ao professor, ao 
aluno e suas famílias, às condições de trabalho e, portanto, refle-
tem a complexidade do ofício, da qual falamos anteriormente.

Refletir sobre a prática é o primeiro caminho para a 
superação de dificuldades. Somente o professor que analisa 
sua prática é capaz de transformá-la. Ensinar, pensar sobre a 
docência e agir sobre ela. O exercício da práxis educativa (ação-
-reflexão-ação) ressignifica e dignifica a classe docente, que 
deve trabalhar segura de suas ações em sala de aula.
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A compreensão da multidimensionalidade do processo de 
alfabetização nos possibilita – e nos impõe – reconhecer suas 
múltiplas faces (SOARES, 2004): histórica, social, política, 
cultural, ideológica, psicológica, linguística, pedagógica... 
Como apropriação inicial da linguagem escrita, esse processo 
envolve aprendizagem e desenvolvimento de conhecimentos 
– conceitos, procedimentos, habilidades – e atitudes natu-
reza complexa, o que implica, para os aprendizes, tanto sua  
inserção em contextos letrados como mediação pedagógica 
intencional e sistemática. Desse modo, mesmo considerando 
um amplo espectro de fatores que intervêm em seus proces-
sos e resultados, torna-se impossível não estabelecer relações 
entre tais processos e as instâncias mediadoras, dentre as quais 
se destacam as práticas pedagógicas dos professores, igual-
mente históricas e sociais.

Nessa perspectiva, nas últimas décadas, diversos estudos 
têm se acercado da problemática da alfabetização consideran-
do a relevância do papel do professor na melhoria da quali-
dade do ensino-aprendizagem, estabelecendo relações – não  
exclusivas – entre os fazeres docentes e as apropriações 

2.5
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alcançadas pelos alunos (ALBUQUERQUE; MORAIS; FERREIRA, 
2008; CAMPELO, 2000; GONTIJO, 2014; LOPES, 2012; PÉREZ; 
GARCÍA, 2001; SAMPAIO, 2008; SMOLKA, 2001). Entre esses estu-
dos, em que pese suas diferentes perspectivas e focos, é possível  
reconhecer uma convergência em torno do papel do ensino, 
portanto, dos saberes e fazeres do professor nas aprendizagens.

O presente texto é um recorte de uma pesquisa desen-
volvida com professores que atuam como alfabetizadores de 
crianças e que alcançam resultados positivos de aprendizagem. 
Assumindo a premissa da relevância – entre outros fatores – da 
mediação docente para as aprendizagens dos aprendizes buscou, 
entre outros objetivos, apreender, com professores que alcan-
çam êxito em sua prática de alfabetização de crianças na escola 
pública, ações que eles relacionam aos resultados alcançados.

Caminhos metodológicos, contextos e sujeitos

Para Vygotsky (1987), os modos de ação de uma pessoa 
não podem ser compreendidos deslocados dela mesma e de sua 
singularidade e historicidade, ou seja, da dinâmica da (sua) 
própria vida. Assim, o exercício de compreender tais modos 
de ação deve orientar-se não para/como a análise de processos 
concebidos como gerais, universais e indistintos quanto às leis 
de organização (FONTANA, 2005), mas para a compreensão de 
processos singulares, visto que, embora as leis do pensamento 
sejam as mesmas, o processo será sempre diferente em cada 
indivíduo específico, marcado por interações, cujos movimen-
tos e dinâmicas são próprios. Essas interações, por sua vez, 
envolvem relações interpessoais diversas, perpassadas por 
interesses, necessidades e possibilidades, marcadas por lugares 
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sociais e modos distintos de participação nos quais são produ-
zidos, mediante os signos e as significações, cada indivíduo e 
suas funções psíquicas.

Com essa compreensão, ancoramos nossos passos de 
investigação em referenciais que assumem como cerne o 
entrelaçamento das dimensões cultural, histórica e semiótica 
na compreensão da emergência de modos de funcionamento 
humano, notadamente, as proposições da abordagem históri-
co-cultural de Vygotsky (1987, 1988) e as teorizações de Bakhtin 
(1997, 2006), para quem as interações sociais e o signo são media-
dores da constituição do sujeito. De acordo com Vygotsky (1987, 
1988), o homem se constitui na cultura quando, uma vez inseri-
do em práticas sociais, realiza experiências com seus pares e as 
internaliza por meio da linguagem, ou seja, produzindo signifi-
cações - significados e sentidos. De modo semelhante, Bakhtin 
(1997) também enfatiza o signo como elo entre o homem e o 
mundo exterior na constituição de sua consciência.

Ancoradas nessa perspectiva teórico-metodológica, 
aproximamo-nos da abordagem qualitativa de pesquisa e de 
suas proposições (BOGDAN; BIKLEN, 1994) ao privilegiar, como 
lócus de construção dos dados sobre o objeto que se almeja 
analisar, o ambiente “natural” em que tal objeto emerge; o 
pesquisador, juntamente com os sujeitos envolvidos, como 
agentes primordiais dessa construção; as significações dos 
sujeitos como constitutivas da compreensão, a partir de uma 
relação em que o pesquisador busca meios para estabelecer 
uma estreita aproximação visando potencializar seu caráter 
revelador acerca do que investiga.

Esses princípios aproximam-se do proposto por Vygotsky 
(1988), ao afirmar que um método construtivo estuda processos 
em oposição a estruturas naturais e reconstrói o processo em 
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vez de analisar algo dado-acabado. Nessa perspectiva, busca-
mos fundamento nos princípios do método de investigação e análise 
idealizado por Vygotsky (1988) e na abordagem microgenética 
proposta na matriz histórico-cultural como uma perspectiva de 
estudar, documentando empiricamente, a constituição de subje-
tividades. Segundo Góes (2000, p. 9), “[...] trata-se de uma forma 
de construção de dados que requer a atenção a detalhes [...]”, 
aparentemente sem importância e relacionados ao que é visivel-
mente percebido e a “[...] recortes de episódios interativos [...]”, 
uma vez que todo o processo de constituição humana é inevi-
tavelmente interativo, sendo o exame voltado para as relações 
intersubjetivas que surgem, inicialmente, na forma de relações 
sociais entre pessoas (funcionamento interpsicológico) para, em 
seguida, assumirem a forma de atividade mental (intrapsicológi-
co), considerando as condições sociais da situação, o que resulta 
num relato minucioso dos acontecimentos (GÓES, 2000).

Com base nessas proposições, traçamos o desenho de 
análise dos discursos das professoras acerca de suas práticas. 
Em nossos encontros, os objetivos e procedimentos já se cons-
tituíam em desencadeadores de sentidos entrelaçados entre 
linguagem e pensamento-memória, buscando pistas sobre suas 
ações de alfabetizar.

A investigação desenvolveu-se com base no relato de três 
professoras que atuam em turmas de alfabetização definidas 
pelos seguintes critérios: atuarem nos três anos iniciais do 
Ensino Fundamental (“ciclo de alfabetização) em escolas da rede 
pública da cidade do Natal-RN que apresentam bons resultados 
de alfabetização segundo índices oficiais; serem reconhecidas 
pelo sistema educacional (Secretaria Municipal de Educação) e 
pela comunidade escolar (direção e coordenação pedagógica) 
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como professoras que logram êxito na alfabetização das crian-
ças nos primeiros anos dessa etapa.

As três professoras – todas do sexo feminino – atuam em 
escolas distintas, duas da rede municipal e uma da rede federal, 
selecionada em função do reconhecimento, pela comunidade, 
dos resultados positivos alcançados com as crianças no que se 
refere ao ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. Para fins 
de preservação de suas identidades, nós as identificamos com 
os nomes fictícios de Iracema, Iara e Potira.

A Professora Iracema tem entre 41 e 50 anos; cursou 
Magistério, Pedagogia e Especialização em Educação Infantil, 
em universidades pública e privada, respectivamente. Trabalha 
há vinte anos como professora alfabetizadora e leciona nessa 
mesma escola há doze anos. Atua na escola da rede federal. 
Essa instituição apresenta especificidades frente a outras da 
rede pública, por pertencer a uma universidade pública e seus 
professores trabalharem em regime de dedicação exclusiva – 
quarenta horas semanais, com uma única turma de crianças em 
um dos turnos, sendo o outro turno destinado a planejamento, 
estudo e outras atividades correlatas –, com remuneração entre 
4 e 6 salários mínimos para esse nível de formação (grau de 
especialista), além de oferecer estrutura física e recursos quali-
tativamente diferenciados, o que assegura a essa profissional 
condições objetivas de desenvolvimento da prática bem diversas 
das outras duas professoras.

A professora Iara tem entre 31 e 40 anos, também cursou 
Magistério e Pedagogia e fez curso de Especialização em 
Alfabetização. Há dezenove anos é professora; em turmas de 
alfabetização, diz ter três anos de experiência. Leciona na esco-
la municipal há nove anos, nos dois turnos, com dois vínculos 
empregatícios. Portanto, da mesma forma que Iracema, trabalha 
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quarenta horas semanais em uma mesma instituição, mas com 
duas turmas – uma em cada turno –, o que significa, em relação 
à professora descrita anteriormente, uma duplicação da jornada 
de trabalho e uma diferenciação considerável em suas condições 
de refletir sobre a própria prática. Ela não mencionou informa-
ção quanto à sua remuneração (a qual deve situar-se entre 4 e 6 
salários mínimos, ressalte-se, para uma jornada dupla).

A professora Potira tem entre 31 e 40 anos. Do mesmo 
modo que as outras professoras, cursou Magistério e Pedagogia, 
sendo sua Especialização em Educação de Jovens e Adultos. Há 
quinze anos é professora alfabetizadora e leciona nessa escola 
onde atua há oito anos. Trabalha quarenta horas semanais na 
mesma escola, só que, como Iara, com duas turmas, receben-
do entre 4 e 6 salários mínimos. Considera que, assim como 
Iracema, em sua escola os “momentos de estudo, planejamen-
to junto aos coordenadores são momentos de aprendizagem”. 
Potira enfatiza um aspecto que não havia sido mencionado com 
relevância por Iracema e Iara: 

nossa estrutura física é péssima, há intervenção de barulhos 
das outras turmas e o próprio barulho dos carros [externo à 
escola]. As aulas fora da sala de aula acontecem com muitas 
dificuldades; não temos espaços....

Gonçalves (2000, p. 144), citando Dominicé, refere-se ao 
percurso formativo dos professores como “simultaneamente, 
de desenvolvimento e formação”, daí centrar seus estudos “na 
percepção do vivido profissional” e na perspectiva da “formação 
do adulto-profissional no quadro da vida como espaço de educa-
ção” (GONÇALVES, 2000, p. 144). Nessa perspectiva, o processo 
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de formação das professoras (sujeitos do estudo) está (entre)
meado com a história de sua vida.

Presenciamos esse processo no discurso das professoras 
de forma dinâmica, o que nos levou a buscar Bakhtin (1997) 
que considera que a fala/enunciação tem como natureza a 
relação dialógica – não individual, social. Para o autor, o diálogo 
pressupõe a existência de dois (ou mais) indivíduos, contra-
pondo palavras/sentidos elaborados nas inter(ações). Outra 
preocupação central em sua teoria é o princípio de que essa 
fala/enunciação (na/da narrativa) está relacionada às condi-
ções em que ocorreu a comunicação. Recorremos, nesse caso, à 
ideia de enunciação (BAKHTIN, 1997) com sua natureza social e 
singular; a fala está intrinsecamente relacionada às condições 
da comunicação, ou seja, está ligada às condições sociais em 
que é produzida nas estruturas sociais. Em outras palavras, 
a narrativa/discurso das professoras é um texto que “[...] é 
concebido como um ‘tecido de muitas vozes, ideologicamente 
marcadas” (BRAGA, 2002, p. 138). 

O processo de construção das narrativas sobre, com e das 
professoras desenvolveu-se mediante interlocuções que tive-
ram lugar em encontros-entrevistas. Foram realizados quinze 
encontros, sendo quatro com Iracema, cinco com Potira e seis 
com Iara, todos aconteceram em cada escola – de acordo com a 
disponibilidade de cada uma. Nossas conversas foram gravadas 
em áudio e, posteriormente, transcritas, o que nos possibilitou, 
com cada uma, retomar, negociar sentidos, redizer, refazer ou 
ampliar relatos, percursos, consolidar discursos, até chegarmos 
a uma forma e a um conteúdo considerado satisfatório para 
cada uma delas e para nós.

Na análise dos dados construídos, buscamos identificar 
e produzir eixos ou feixes de sentidos, constituindo, a partir 
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dos dizeres das professoras sobre suas práticas, núcleos mais 
amplos, ao modo de síntese. Orientou nossa análise o conjunto 
de proposições teóricas que constituíram nosso aporte teóri-
co-metodológico, os quais envolvem, também, as significações 
relativas à alfabetização.

Alfabetização em significação: 
sentidos em movimento

Ao longo das últimas décadas, mais precisamente a 
partir do final dos anos de 1980, muitos estudos, produzidos 
de perspectivas e mesmo campos diferentes, repercutiram nos 
modos de compreender a alfabetização. Como afirma Soares 
(2001) e Lopes (2012), os estudos de teorias psicológicas de base 
construtivista sobre a aprendizagem, bem como a abordagem 
histórico-cultural de L. S. Vygotsky acerca da constituição de 
processos mentais humanos e ainda estudos de cunho inte-
racionista desenvolvidos no campo da linguagem sobre sua  
natureza e seu aprendizado contribuíram de modo significativo 
para mudanças nas concepções e práticas relativas à aprendi-
zagem da língua escrita.

Com perspectivas epistemológicas que guardam apro-
ximações a afastamentos, além da perspectiva fortemente  
difundida da psicogênese da língua escrita de Ferreiro e 
Teberosky que ampliaram, de modo inequívoco, a compreen-
são dos processos que o aprendiz vivencia de modo ativo na 
construção desse objeto tomado como sistema de represen-
tação, na perspectiva vygotskyana, reconhece-se, também, a 
atividade do sujeito como constitutiva das suas aprendizagens, 
mas se considera o caráter mediado dessa atividade – pelos 
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outros e pela linguagem em relações sociais. Nesses termos, a 
linguagem escrita, como prática cultural, é (com)partilhada 
com os outros em contextos significativos e mediante inter-
venções – simbólicas e pedagógicas – gradativamente inter-
nalizada pelo sujeito.

Desse modo, mediado pelos outros nas relações sociocul-
turais, o aprendiz é não apenas ativo mas também (inter)ativo, 
age com o conhecimento nas interações que vivencia com os 
outros. Assim, a aprendizagem da linguagem escrita faz-se 
de forma progressiva e não linear de significações/sentidos 
próprias/os, a partir das significações que a escrita tem no 
seu meio social e dos seus significados/sentidos vivenciados 
nas práticas sociais.

Com base nessas teorizações, os estudos desenvolvidos 
no campo da linguística, na Análise do Discurso, na Teoria da 
Enunciação e na Sociolinguística também propiciaram a emer-
gência de novos sentidos à alfabetização ao reconfigurarem as 
concepções de língua, linguagem, escrita e leitura. Nesse âmbi-
to, destacam-se os estudos de Smolka (2001) e de Geraldi (1987).

Ao discutir, nessa perspectiva, os conceitos de linguagem, 
língua e texto, Geraldi (2002, p. 67) afirma que, “mais do que 
ver a linguagem como capacidade humana de constituir siste-
mas simbólicos, concebe-se a linguagem como uma atividade 
constitutiva, cujo lócus de realização é a interação verbal [...]”. 
A língua é definida como a expressão simbólica da forma de 
compreensão, “[...] do modo de dar-se para cada um de nós os 
sentidos das coisas, das gentes e de suas relações” (GERALDI, 
2002, p. 67). Para o autor, texto é definido como a unidade comu-
nicacional “[...] que pode ser uma palavra ou uma obra completa 
[...]”(GERALDI, 2002, p. 67), desde que seja produzido em um 
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processo interlocutivo, com marcas dos sujeitos que o elaboram 
e das práticas históricas passadas.

Corroborando essa visão, Smolka (2001), em uma pers-
pectiva de síntese das ideias da abordagem histórico-cultu-
ral acerca da aprendizagem da escrita, considera que “[...] a 
incessante elaboração/apropriação dos sistemas simbólicos” 
(SMOLKA, 2001, p. 66) realizada pelo indivíduo não é puramente 
individual, mas produzida nas interações que, por sua vez, “[...] 
levam a uma contínua reestruturação da atividade mental”. 
Nessa perspectiva, a escrita é uma “[...] forma de representação 
em transformação [...]” (SMOLKA, 2001, p. 66) e as condições em 
que se processam os eventos de leitura e de escritura nas suas 
diversas formas de utilização e realização, desde as experiên-
cias iniciais, precisam ser consideradas como constitutivas das 
ideias dos sujeitos.

Desse modo, no processo de alfabetização, destaca-se o 
papel pedagógico do professor que ensina, ao inserir o aluno 
em práticas de escrita/leitura, propiciando a compreensão de 
como esta funciona, para que e como se escreve/se lê. Portanto, 
é preciso considerar as situações e as condições em que acon-
tece o ensino-aprendizagem da escrita, em que as crianças  
experimentam, mediadas pelas intervenções dos professores 
– marcadas, por sua vez, por suas próprias condições de signi-
ficação –, a escrita e produzem ideias sobre ela.

Na perspectiva demarcada por esses estudos, põem-se 
em relevo tanto o aprendiz – compreendido então como sujeito 
interativo, sendo a aprendizagem um processo mediado primor-
dialmente pelo professor – quanto a própria escrita como 
objeto de conhecimento. Como linguagem, essa ação não é só 
comunicação e expressão, é também atividade constitutiva do  
funcionamento mental e de interação social.
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Dessas ideias, emerge a compreensão da alfabetização 
como processo de ensino-aprendizado da escrita como lingua-
gem, que envolve múltiplas dimensões. Estudos mais recentes 
(LEAL, 2015, p. 34) sintetizam que o processo de alfabetiza-
ção envolve: apropriação do sistema alfabético e ortográfico 
– compreensão de como funciona a representação, quais seus 
elementos e convenções de codificação e decodificação e escrita 
ortográfica; desenvolvimento de habilidades/capacidades de 
produção, compreensão e reflexão de/sobre práticas linguís-
ticas orais e escritas; inserção em práticas sociais diversas 
que envolvem produção, compreensão e reflexão sobre textos 
escritos; acesso e reflexão acerca de temáticas relevantes por 
meio de textos escritos diversos. Nesses novos sentidos, já se 
fazem sentir, por sua vez, as marcas das ideias de letramento, 
surgidas também no final dos anos 1980 nos meios educacionais 
que envolvem, a partir do proposto por Soares (2004, p. 15), a 
“[...] imersão das crianças na cultura escrita, participação em 
experiências variadas com a leitura e escrita, conhecimento e 
interação com diferentes tipos e gêneros de material escrito 
[...]”. Nesse sentido, o conceito de letramento abarca a dimensão 
das ações, dos resultados e das consequências que o compar-
tilhamento e/ou a apropriação da linguagem escrita têm não 
só para os indivíduos mas também para a sociedade como um 
todo. Há uma ampliação no alcance dos sentidos relacionados 
às questões sobre o ensino-aprendizagem da linguagem escri-
ta não mais restrita à escola, mas à sociedade. O aprendiz, em 
meio à cultura letrada, está inescapavelmente envolvido em 
ações significativas de uso da leitura e da escrita, em maior ou 
menor amplitude. 

Essas ideias – em diferentes modos de significação – têm 
reverberado na produção-apropriação de outros modos de 
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encaminhar a prática pedagógica na alfabetização. É o que se 
revela nas vozes de nossas professoras.

As professoras entre sentidos de 
alfabetizar e práticas pedagógicas

Essas teorias-discursos-sentidos, ao se difundirem nos 
espaços educacionais e entre os sujeitos por meios diversos – 
cursos de formação (inicial e continuada), publicações em livros 
e revistas destinadas a professores, palestras, seminários, rela-
tos de experiências – compunham, nesse período histórico, o 
campo em que as professoras de nosso estudo estavam mergulha-
das. Nos processos interativos estabelecidos entre as professoras 
e os outros, em contextos específicos, em uma inter-relação 
de elementos discursivos entre elas e as condições socioeco-
nômicas e políticas, foi possível interagir e elaborar sentidos 
acerca do alfabetizar, os quais se fizeram em processos próprios 
e singulares de apropriação-internalização-significação. Esses 
percursos foram marcados por contradições e tensões/disputas 
entre sentidos em circulação e foram compondo ressignifica-
ções e reestruturações nos modos de compreender e realizar 
a prática pedagógica, refazendo e/ou mantendo jeitos de fazer 
antes interiorizados.

Do processo de apropriação pelos professores dessas ideias 
circulantes decorrem algumas ações específicas que, segundo 
elas, tornam-se centrais em sua prática alfabetizadora. Para as 
professoras pesquisadas, dentre essas ações, destacam-se:

• Produção/compreensão de textos escritos com ênfase em sua 
função social
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produção de escritas espontâneas;
escritas de texto sabidos de cor;
exploração intensa do texto literário.

• Planejamento sistemático de atividades com base no conhe-
cimento sobre o que sabem os alunos.

• Disponibilização, na organização da sala, de materiais 
escritos, suportes e textos diversificados.

Ao destacarem essas ações, as professoras nos dão indí-
cios de uma dada compreensão e nos revelam como se aproxi-
maram das significações circulantes socialmente pertinentes 
às teorizações que passaram a compor uma concepção atual de 
alfabetização (SOARES, 2001).

As professoras nos deram, a partir de seus relatos, indícios 
de que, nas ações que utilizam para alfabetizar, há a preocupação 
de possibilitar aos aprendizes a vivência e, por meio dela, o domí-
nio de habilidades de uso da língua em situações de interação, 
indicando que se aproximam de uma concepção de linguagem 
como interatividade simbólica e constitutiva do sujeito. Trazemos 
nas palavras de Iracema a síntese desse entendimento: 

[...] pensar a alfabetização trazendo para esse contexto da 
sala de aula a escrita mesmo com a sua função social, na sala 
de aula, [...] lendo, escrevendo, produzindo, compreendendo, 
sendo capazes de organizar um texto, organizar receitas [...].

Ao desenvolverem ações que envolvem a produção de 
textos diversos, mediante escritas espontâneas, realizadas pelas 
crianças e consideradas, como nos diz Iracema, “[...] como uma 
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elaboração [...], como algo que me diz muito como essa criança 
tá pensando e pensar no como fazer [...]”, com estratégia bási-
ca para levar as crianças à apropriação das normas, regras e 
convenções da escrita, revelam orientar-se pelas proposições 
advindas das concepções, tanto da linguagem como produ-
ção e vivência quanto das teorizações sobre aprendizagem de  
reconfiguração de seu aprendizado como experimentação e 
apropriação. A enunciação da professora Iracema nos indica isso:

Então, à medida que eu retomo essas leituras e avanço para 
novas leituras, e estou na sala de aula realizando esse proces-
so [pausa], aí, realmente tem um sentido. Acho que perceber 
esse momento, compreender a escrita das crianças como uma 
elaboração, né? Eu acho que... eu não concebia isso antes, esse 
erro, como algo que está expressando o modo como a criança 
concebe nesse momento, e o que fazer para elas avançarem de 
um nível para outro, acho que foi fundamental, assim... essa 
compreensão mesmo! E a gente tá lendo e está percebendo 
na escrita das crianças. Então: “ah, isso aqui é silábico, aqui 
ela está alfabética, aqui está oscilando de um pro outro”. Eu 
começo a ter a tomada de consciência lá do início, quando 
cheguei [pausa] fui me apropriando e fazendo isso. [...] Eu 
começo, então, a tá olhando essa escrita, essa representação 
da criança como algo que me diz muito como essa criança tá 
pensando e pensar no como fazer (IRACEMA).

A “escrita espontânea” (produção, pelo aprendiz, de 
escritos/grafias ainda que não convencionais, mas, segundo 
seus modos próprios de compreensão do sistema de escrita, ou 
seja, não cópia de textos) tem sido afirmada como uma prática 
altamente relevante no processo de alfabetização, seja como 
fonte de diagnóstico das ideias dos aprendizes, seja como modo 
de propiciar que possam aprender a escrever enquanto experi-
mentam escrever. Segundo Ferreiro (1993, p. 16-17): 
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[...] os indicadores mais claros das explorações que as crianças 
realizam para compreender a natureza da escrita são suas 
produções espontâneas [...] quando uma criança escreve tal 
como acredita que poderia ou deveria escrever certo conjunto 
de palavras, está nos oferecendo um valiosíssimo documento 
que necessita ser interpretado para poder ser avaliado.

Nessas produções espontâneas, verificam-se, desde os 
primeiros períodos de construção da escrita descrito por 
Ferreiro e Teberosky (1993), certas exigências, por parte das 
crianças, em relação aos modos como funciona a representa-
ção dos sons das palavras no sistema de escrita alfabético, suas 
convenções e elementos. As autoras enfatizem o papel do sujeito 
aprendiz que conhece o objeto por aproximações sucessivas por 
meio de experimentações a partir das quais tem oportunidade 
de vivenciar esse objeto e refletir, nessa vivência, sua composi-
ção, sua estrutura e seu funcionamento.

Em que pese a relevância dessas proposições para uma 
ressignificação, por parte dos professores, das incorreções produ-
zidas pelos aprendizes em suas experimentações de escrever, como 
mencionado anteriormente, consideramos o que Smolka (2001) 
aponta em relação à ênfase, proposta por Ferreiro e Teberosky 
(1993), principalmente em seus escritos iniciais, na dimensão 
individual do processo de aprendizagem da linguagem escrita. 
A autora, ancorada na teoria vygotskyana, considera que essas 
construções “espontâneas” não seriam – nem poderiam ser – 
compreendidas como construções originais das crianças, visto que 
a mediação do meio sociocultural para que tais ideias/hipóteses 
sobre o objeto social (a língua escrita) sejam elaboradas é decisiva.

A partir dessa abordagem, o papel da intervenção social 
ao longo do desenvolvimento é ressaltado, como também a 
interação sujeito/objeto como mediada pela relação sujei-
to/sujeito. Na verdade, como propõe Vygotsky (1987, 1988), a 



QUANDO AS CRIANÇAS APRENDEM A LER E ESCREVER NA ESCOLA, 
QUAIS SÃO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE SUAS PROFESSORAS?

Adélia Dieb Ubarana 
Denise Maria Carvalho Lopes

230

relação seria representada como sendo sujeito – sujeito/signo 
– objeto, afirmando-se o papel da dupla mediação – pedagógica 
e simbólica – nos processos de internalização e apropriação 
de novos conhecimentos e modos de funcionar mentalmente.

Pelas palavras de Smolka (2001, p. 58), a questão peda-
gógica da alfabetização “[...] precisa ser situada levando-se em 
conta o processo de internalização dos papéis e funções sociais 
[...]” do professor como regulador/provocador nas relações com 
as crianças e com a escrita, em que “[...] as constantes mudanças 
e a incessante elaboração dos sistemas simbólicos levam a uma 
contínua reestruturação da atividade mental dos homens no 
processo histórico” (SMOLKA, 2001, p. 56).

Com relação à escrita dos textos que sabem de cor, a profes-
sora Potira faz referência ao trabalho com textos conhecidos, ou 
seja, à recorrência, em sala de aula, de textos já memorizados 
pelas crianças para trabalhar a leitura e a escrita, dando-nos 
indícios de que trazê-los como textos a ser escritos é uma das 
ações que identifica como sendo favorecedoras da alfabetiza-
ção: “[...] eu já trabalhava com música na sala de aula [...] dessas 
atividades e eu passei a fazer, já fazia [...]”, mas, em seguida, 
acrescenta que passa a realizá-las, “[...] agora, com muito mais 
clareza”, depois de participar do curso de formação continuada 
PROFA (Programa de Formação de Professores Alfabetizadores), 
evidenciando o papel, ainda que não linear e imediato, da 
formação continuada, na elaboração de práticas pedagógicas.

A exploração de textos guardados na memória ou textos 
que [os alunos] sabem de cor como recurso para a produção de 
escritas em processo de alfabetização tem sido apontado por 
alguns autores. Essa seria uma estratégia para as crianças faze-
rem articulações com a sequência das palavras memorizadas, 
uma vez que, não sendo possível modificá-la, permite que elas 
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ajustem a pauta sonora à escrita. Isso possibilita experimentar 
a escrita e a leitura de acordo com as condições de elaborações 
de cada uma acerca do processo de construção desse objeto, 
naquele determinado momento, focando o esforço mental na 
produção da notação e não na produção do discurso. Segundo 
Morais (2006), esses textos, geralmente curtos, que as crianças 
facilmente memorizam são especialmente apropriados para a 
exploração de reflexão fonológica dentro das situações de ensi-
no voltadas à apropriação do sistema alfabético.

Quando os alunos não sabem ainda ler e escrever convencio-
nalmente, é necessário que sejam colocados no papel de leitores e 
escritores – ações sociais – de textos que, por sua vez, tenham uma 
função social legítima e significativa para os aprendizes. Uma vez 
desempenhando esses papéis, mediante intervenções do professor, 
nas relações de ensino (SMOLKA, 2001), eles têm a oportunidade de 
poder compreender a natureza do nosso sistema de escrita. Por 
isso, é preciso que estabeleçam relação entre o que é falado e o que 
está escrito, e vice-versa, para alcançarem a compreensão neces-
sária de que a escrita é uma representação da fala e que essa repre-
sentação, no caso do sistema alfabético, faz-se no nível do fonema, 
menor unidade de som, o que implica, ao aprendiz, seu processo de 
alfabetização, a necessidade de focar sua atenção no significante 
sonoro e de analisar seus segmentos para representá-los.

Nesse sentido, a proposição de atividades de leitura 
e escrita utilizando textos que as crianças sabem de cor, em 
contextos interativos e em situações de resolução de proble-
mas, pode significar a criação de aprendizagens significativas 
e, ao mesmo tempo, eficazes, pois, ao não ter de criar o texto (o 
texto já está pronto), o aprendiz despende esforços no sentido 
de pensar a relação entre o falado e o escrito: como escrever, 
que letras usar etc., o que, segundo Souza (2005, p. 97), 
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pode promover avanços e reflexões do ponto de vista orto-
gráfico para as crianças que já estão no nível alfabético de 
escrita, assim como contribuir para a superação de desem-
penhos que são próprios dos que estão no nível silábico, em 
fase de transição para o alfabético.

Na leitura, ao usar um texto que se sabe de cor, o aprendiz 
ajusta o que já sabe (oralmente) ao que está escrito, favorecen-
do, nesse processo, a sistematização da relação som/grafia e a 
descoberta de novos padrões silábicos.

As narrativas das professoras nos deram também indí-
cios de que em suas práticas cotidianas vinculadas à alfabetiza-
ção, estão presentes ações que, de forma consciente, planejada 
propiciam a exploração intensa do texto literário. A esse respeito, 
as relações entre os textos literários e as aprendizagens esco-
lares têm sido objeto de diversos estudos que consideram que 
a literatura tem natureza, funções e finalidades próprias não 
reduzíveis a usos instrumentais meramente vinculados a meios 
didáticos de ensino de outros conteúdos. Entre outras, a litera-
tura tem finalidades amplas que abrangem funções sociais de 
propiciar modos próprios de dizer e compreender a realidade, 
dando forma linguística específica a ideias, sensações e sentimen-
tos (BRANDÃO; ROSA, 2005). Na escola, principalmente quando 
as cartilhas passam a ser criticadas, a partir dos anos 1980, a 
literatura chega perspectivando aproximar a criança a usos e 
práticas de leitura socialmente estabelecidos por meio de textos 
mais significativos aos sentidos do universo infantil – lúdicos, 
mágicos, fantásticos, sucitando, nos aprendizes, interesses, dese-
jos, atitudes positivas à leitura.

A professora Iara ilustra na sua enunciação essa ideia: 
“[...] se eles gostarem de ler, eles vão querer aprender a ler!”.
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Eu me lembro até que eu criava um ambiente específico para 
contar história. Eu assistia, na época, aquele programa de Bia 
Bedran, eu não lembro o nome [pausa], eu acho que era Conta 
Conto, e eu achava fantástico! Tinha uma música que dava o 
mote para começar a história. Eu sempre usei essa música 
também, que fica que meio mágico... Quando você começa a 
cantar a música, onde eles estão, eles começam a vir para o 
canto que eles já sabem que a pessoa vai contar a história, e já 
se sentam com uma atitude de ouvintes, né. Então, eu acho isso 
muito lindo, numa escola, uma postura assim. Eu lembro que 
no B. [escola em que ensinava no início de sua atuação], com 
as crianças pequenas, as professoras, antes, não tinham muito 
juízo não! Eu peguei uma sala de quatro metros de fundo e, na 
parede, eu pintei uma árvore enorme, com uma relva assim... 
e um rio passando... essa parede todinha, com giz de cera, 
para ser o lugar onde eu iria contar histórias. [...] Eu queria 
que eles se encantassem com essas coisas de história. Teve 
uma época em que trabalhei com os livros de Eliardo França e 
Mary França [...] Agora, por que eu queria que eles gostassem 
de livros? Acho que era porque eu gostava de livros. Então, 
eu percebo assim, essa, por exemplo, é uma coisa constante: 
uma caixa de livros para eles lerem, que não tem só livros, 
tem revistas, tem outras coisas. Depois eu fui incrementando, 
porque foi consciente. Não, eu preciso botar outros portadores 
de texto! Então, eu fui procurar outros, mas, antes de ser cons-
ciente, sempre tinha: livros grossos; finos; grandes; pequenos; 
tal; tal; tal... revistas em quadrinhos e outras revistinhas que 
eu encontrasse [...]. Então naquela época eu fazia isso porque 
gostava e queria que eles gostassem também. Mas eu não tinha 
consciência de que isso iria ajudá-los, mas eu já pensava: se 
eles gostarem de ler, eles vão querer aprender a ler! (IARA).

A professora acrescenta, como desdobramento do traba-
lho com o texto literário, suas ações relativas a produções de 
textos pelas crianças: 

Mas, todos produzem textos, lançamos o livro na semana 
passada, com as histórias produzidas por cada um. Todo o 
trabalho com essa linha específica, mas não abrimos mão 
de trabalharmos com produção de texto. Esse ano, trabalha-
mos três autores, especificamente, foi: Cecília Meireles, para 
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trabalharmos poesia; Esopo, para as fábulas e Eva Furnari, 
para a narração. Em leitura, damos o máximo que podemos 
para eles, tudo que vem à mente, de modo algum lançarei fora. Em 
escrita, para terem acesso aos diferentes gêneros e saberem 
produzir segundo suas características é que priorizamos 
aqueles já citados (IARA).

Na enunciação acima, a menção que Iara faz às suas ações 
de alfabetizar a partir da produção e da leitura de textos nos 
leva a analisar diferentes posições e significações. A professora, 
apesar de sentir-se, como ela mesma nos diz em determinado 
momento, “[...] um camaleão, assim... às vezes eu estou de uma 
cor às vezes de outra [...]”, o que, por um lado, sugere uma indefi-
nição acerca da sua maneira de alfabetizar, demonstra, por outro 
lado, a firmeza de sua ação ao considerar a leitura e a produção de 
textos como princípio do seu trabalho. Isso é apontado ao longo 
de sua narrativa e é sintetizado pelas suas palavras: 

[...] é uma coisa constante: uma caixa de livros para eles 
lerem, que não tem só livros, tem revistas, tem outras coisas 
[...] Mas, todos [os alunos] produzem textos; lançamos o livro 
na semana passada com as histórias produzidas por cada um. 
Todo o trabalho com essa linha específica, mas não abrimos 
mão de trabalharmos com produção de texto (IARA).

Iara nos oferece exemplos de que desenvolve, como ativi-
dade permanente, a leitura diária. Segundo Leal (2005, p. 78), a 
leitura realizada continuamente na escola é identificada “[...] 
como uma das estratégias mais eficazes para inserir os alunos 
no mundo da literatura, da mídia, do humor”. Daí compreen-
dermos que a professora, ao propiciar tal situação aos seus 
alunos, permite-lhes que se familiarizem com gêneros textuais 
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diversos, ampliando seus repertórios tanto de textos quanto de 
vocabulário. A esse respeito, Leal (2015, p. 79) diz que: 

Além da ampliação do vocabulário e do aumento do grau de 
letramento, como maior familiarização com os diferentes 
gêneros textuais, os alunos aprendem sobre as característi-
cas da linguagem escrita,

tornando visíveis, assim, os ganhos que essa atividade 
pode ofertar.

Nessas enunciações da professora, encontramos pistas de 
que, nas suas ações de alfabetizar, há a preocupação de possibi-
litar aos alunos a construção da modalidade da escrita a partir 
de situações que simulem alguns dos reais contextos do seu 
uso. Quando nos narra que lançou um livro “[...] com as histó-
rias produzidas por cada um”, Iara deixa claro que as crianças 
produziram textos considerando que outros iriam ler, além 
da professora. Em outras palavras, produziam a escrita com 
uma finalidade. Essa sua ação de usar a produção do livro rela-
cionada à sua função social requer uma produção apropriada 
considerando o autor e o leitor – sentidos disseminados naquele 
contexto, decorrentes da visão de linguagem como atividade de 
produção de sentidos, compreendendo o texto como a unidade 
de produção linguística que corresponde ao discurso, consti-
tutivo de determinada situação (GERALDI, 2002). Além dessas 
práticas mais específicas de exploração da escrita, as professo-
ras enfatizaram o planejamento sistemático de atividades com base 
no conhecimento sobre os alunos como fonte de avanços.

A necessidade de organizar o trabalho da escola encon-
tra-se presente, de modo sistemático, na Didática Magna 
(COMENIUS, 2002) de Comênius (1592-1670). Nessa obra, o autor 
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propõe que, para que a escola cumpra sua finalidade de “ensinar 
tudo a todos”, precisa reger-se por princípios gerais relativos ao 
ensinar e ao aprender, dentre os quais destaca: a definição de 
metas, a ser alcançadas pelos escolares; os caminhos/métodos 
pelos quais os mestres propiciariam esse alcance; a preparação 
de materiais; a distribuição do tempo; a organização do espaço; 
entre outros. Essa obra marca o início da sistematização, no 
Ocidente, da didática e da pedagogia. Desde então, o planeja-
mento compõe uma dimensão constitutiva do trabalho docente.

No início do século XX, ao distinguir as condições de 
apropriação de conhecimentos cotidianos daquelas em que 
são apropriados conhecimentos de tipo científico na escola, 
Vygotsky (1987, 1988) apontava, como marca distintiva dessas 
condições, o caráter intencional e sistemático do conhecimen-
to escolar. Ao longo da história da educação, a atividade de  
planejar tem ocupado posições diversas, decorrentes dos funda-
mentos que orientam a própria prática educativa e que, por sua 
vez, expressam o contexto sócio-histórico (DAMIS, 1996).

Durante os anos 1970, no contexto social demarcado por 
uma política de racionalização do processo produtivo, o plane-
jamento educacional, em uma perspectiva tecnicista, assumia 
a centralidade das ações de ensino com vista à racionalização 
das ações, à eficiência e ao controle do processo educativo 
(MARTINS, 1998). Com a redemocratização do país, na década 
de 1980, em meio às discussões em torno de propostas de uma 
pedagogia crítica, opera-se, segundo Damis (1996), uma radical 
negação do processo de planejar a prática escolar. Nesse período, 
bem como ao longo de 1990, segundo Martins (1998), emergem 
perspectivas de recolocar o planejamento como parte da ação 
pedagógica, desenvolvida de forma coletiva e participativa, 
baseada nas necessidades dos alunos e da comunidade escolar.
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Na atualidade, a prática de planejar, pelo professor, ressigni-
ficada, é considerada uma “parte inseparável” da atuação docen-
te, considerando-se que “a própria intervenção pedagógica nunca 
pode ser entendida sem uma análise que leve em conta as inten-
ções, as previsões, as expectativas e a avaliação dos resultados” 
(ZABALA, 1998, p. 17). Por sua vez, ao afirmar que “ensinar exige 
rigorosidade metódica”, Freire (1997, p. 29, grifo nosso) aponta 
que “ensinar não se esgota no tratamento do objeto ou do conteú-
do, superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições 
em que aprender criticamente é possível”. Podemos pensar que a 
produção de condições em que o aprender torna-se possível impli-
ca, ao professor, o desenvolvimento de situações, de materiais e 
de ações, ou, como nos diz o próprio Freire (1997, p. 43), a prática 
docente crítica “envolve o movimento dinâmico, dialético, entre 
o fazer e o pensar sobre o fazer”.

Essa perspectiva tem sido assumida pelos programas de 
formação de professores, nomeadamente os que se voltam a 
professores alfabetizadores, tal como o PROFA (BRASIL, 2001), 
o Pró-Letramento (BRASIL, 2008) e o Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (BRASIL, 2012) que privilegiam, 
em seus conteúdos e metodologias, o planejamento como prática 
necessária e constitutiva dos processos e resultados do traba-
lho pedagógico na alfabetização. Por meio do planejamento, o 
professor reflete sobre suas decisões, conduzindo melhor a aula, 
antecipando possíveis dificuldades e organizando de forma mais 
sistemática o tempo – as rotinas diárias – os espaços e materiais, 
e as ações. O planejamento abarca as avaliações que, por sua vez, 
requerem os registros tanto das situações de ensino quanto dos 
conhecimentos dos seus alunos, a fim de que o professor possa 
repensar as suas ações. Chamamos a atenção para o fato de que, 
nas narrativas dos professores, há indícios de uma atitude de 
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acompanhamento e avaliação permanente por parte tanto de 
Iara quanto de Iracema e Potira, uma vez que consideram, a prio-
ri, as produções dos alunos para, em seguida, intervirem com 
suas ações. Vejamos o que nos diz Potira a respeito da sua ação de 
planejar situações de ensino-aprendizagem de leitura e escrita:

Então eu acho que a experiência foi, foi fazendo, foi buscan-
do, estudando, foi pesquisando e tentando entender como as 
crianças aprendem, de que forma elas aprendem. [...] Tinha 
momentos que eu dizia: eu pensava que eu não sabia; e tinha 
momentos que eu dizia: não, mas eu tenho que aprofundar 
meus conhecimentos para entender melhor como uma crian-
ça aprende, como constrói a escrita, eu tenho que planejar 
aquelas aulas, aquelas atividades considerando isso (POTIRA).

Potira, nessa enunciação, indica-nos que considera o plane-
jamento dessa atividade de alfabetizar como a sua ação, o seu 
papel como organizadora e reguladora – mediadora – na relação 
de ensino com seus alunos e com a escrita. Nessa atividade, a 
professora menciona que realiza ações planejadas quando nos 
diz: “eu tenho que planejar aquelas aulas, aquelas atividades”, e 
age, portanto, de forma intencional, dirigida com a finalidade de 
alcançar a alfabetização das crianças, considerando o que emerge 
nessas/dessas relações de ensino (SMOLKA, 2001).

A disponibilização, na organização da sala, de materais, suportes 
e textos diversificados é outra das práticas indicadas pelas professo-
ras de nosso estudo como tendo forte relação com os resultados 
positivos alcançados por suas crianças. A esse respeito, como já 
enfatizamos, um dos fundamentos de que decorre essa perspectiva 
mais atual de alfabetizar é o de que a escrita e a leitura devem ser 
ensinadas como atos associados a atividades e situações que sejam 
relevantes à vida, ou seja, que ler e escrever tenham funções e 
sentidos para a criança (TEBEROSKY, 1995; VYGOTSKY, 1988).
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Uma vez vivenciando situações de escrita e leitura em 
práticas sociais reais, é imprescindível o acesso, pela criança, 
ao texto e aos seus suportes. Decorre dessa visão a necessi-
dade do contato com o material gráfico impresso e com as  
atividades possibilitadoras de sensibilizar a criança para o meio  
escrito. A seleção desses materiais deve responder ao objetivo 
de favorecer a interseção entre a escola e o ambiente social. 
Nesse sentido, encontramos ações de Iara e Iracema que consi-
deram a interação com a diversidade textual como atividades 
essenciais ao ensinar a ler e a escrever:

Como eu já disse, tem a caixa de livros, com duzentos livros, 
na sala, onde eu ressucito os livros mortos. Recorto textos e 
faço fichas de leitura, eles levam semanalmente livros para 
casa. Recolho livros com familiares e amigos para a caixa. [...] 
Não optamos por “isso ou aquilo”, fazemos “isso e aquilo”. O 
ano passado para pegarmos o alfabeto, pegamos a música de 
Diógenes [poeta Diógenes da Cunha Lima], estudamos com o 
professor de música, convidamos Diógenes, o restante da escola 
se envolveu ele veio até a nossa escola e fizemos uma festa, inclu-
sive com outras séries envolvidas. [...] Não abrimos mão para um 
trabalho com o letramento nem com a alfabetização, em relação 
a letra, o nome, essas coisas, os resultados são bem legais (IARA).

[...] vim para essa escola (escola em que trabalha atualmente) 
para trabalhar como professora. [...]. Vendo a forma de trabalhar, 
a escrita presente, a leitura presente como algo que faz parte do 
cotidiano da vida da gente e é assim que estava na escola. [...] Eu 
valorizo muito isso com as crianças. [...] De trazer poesia, textos 
para ler... nossa como as coisas estão presentes na gente, estão 
entranhadas no nosso jeito de ser, na constituição da gente, 
enquanto gente, que é muito bacana, bacana mesmo (IRACEMA).

Nesse recorte do discurso da professora Iracema, perce-
bemos a valorização da experimentação com o texto e o  
reconhecimento de que essa atividade é algo já internalizado 
– seu. Ela toma posse dessa forma de alfabetizar e do sentido de 
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que é importante – forma de comportamento fornecido pela 
cultura –, como se fosse seu e tivesse sido sempre seu. Nesse 
sentido, ela afirma: “nossa, como as coisas estão presentes na 
gente, estão entranhadas no nosso jeito de ser, na constitui-
ção da gente, enquanto gente”, e narra com palavras próprias 
esquecendo que outrora foram alheias (BAKHTIN, 2006).

Ao modo de considerações finais

Podemos depreender que a internalização dessas formas 
culturais enraizadas e historicamente desenvolvidas de alfa-
betizar – alfabetização como processo de ensino-aprendizado 
da escrita mais atual –, tal qual atualmente percebemos tanto 
no relato de Potira quanto no de Iara e de Iracema, demandou 
uma série longa de eventos que tiveram como base a operação 
com signos, no jogo de enunciações (BAKHTIN, 1997; VYGOTSKY, 
1988), em que as professoras, participando dessa e de outras 
épocas, nas relações (em determinadas condições), apro-
priaram sentidos, apreenderam e elaboraram dimensões do  
trabalho docente de alfabetizar e se constituíram efetivamente 
nas professoras que têm sido.

Na dinâmica interativa de produção dos discursos de 
Iracema, Iara e Potira, elas nos deixaram (entre)ver e, a partir 
disso, flagramos pistas de que todos os contextos em que apren-
deram a alfabetizar configuram a presença de uma instância 
relacional, mediacional, dialógica, cujos produtos ou efeitos não 
são lineares, previsíveis, imediatos, mas são, ao que parece, cami-
nhos incontornáveis à apropriação de formas diferenciadas de 
ensinar e de produzir avanços de aprendizagem. As professoras, 
assim como as crianças, aprendem em contextos de mediação.
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CURRÍCULO E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS NA EJA:  

CONCEPÇÕES DOS 
PROFESSORES ASSENTADOS

Divoene Pereira Cruz Silva
Rosa Aparecida Pinheiro

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) enfrenta desafios advindos 
de novos paradigmas educativos e configurações sociais, neces-
sitando da superação de contradições que permeiam o território 
do currículo nessa modalidade educativa. Para contribuir com 
esse debate, analisamos as concepções dos professores assenta-
dos, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST, 
entendidos como agentes mediadores da formação escolar e 
formuladores de proposições curriculares em uma escola públi-
ca. Como concepção, envolve a ação de conceber formatos de 
atuação, bem como conceitos elaborados pelos professores 
acerca do currículo praticado na EJA, a partir da sua vivência 
coletiva nos movimentos sociais, que podem contribuir para 
uma ação educativa comprometida com a transformação social.

Nosso percurso investigativo foi realizado na Escola 
Francisca Leonísia Cruz, situada no Assentamento Serra do 
Meio/Serra Nova, do município de Florânia/RN. Embora a escola 
tenha existido desde 1997, ano da desapropriação das terras e da 
concessão provisória dos títulos de posse às duzentas famílias 
assentadas, somente foi reconhecida como instituição escolar 
em 2001. Em sua relação com o Estado, a referida instituição é 

3.1
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vinculada à Secretaria Municipal de Educação de Florânia, aten-
dendo pessoas jovens e adultas matriculadas na EJA, com idades 
de 19 a 60 anos, que são trabalhadores rurais assentados no 
processo produtivo em atividades de fruticultura e apicultura. 
A escolarização – apesar de representar, no contexto de exclu-
são, a oportunidade para a construção da autonomia para quem 
nunca tenha frequentado a escola – não vem sendo suficiente 
para a permanência dos educandos na instituição, aparente-
mente pela distância de seus projetos pessoais.

Um dos fatores assinalados para os altos índices de 
evasão, nos relatos quanto às causas dessa problemática, envol-
ve o planejamento curricular e as práticas educativas da EJA 
distanciados das necessidades cotidianas. A partir desse apon-
tamento, pensar nas concepções curriculares dos professores 
assentados, em um projeto educativo do campo localizado em 
uma escola pública municipal, pode nos auxiliar a compreen-
der e interferir nas relações organizacionais e curriculares na 
EJA. Nas perspectivas assumidas neste percurso, nosso trabalho 
fundamenta-se numa abordagem emancipatória dos sujeitos 
no pensamento freiriano que possibilite a leitura de mundo, a 
problematização e a conectividade, elementos fundamentais 
para o entendimento em torno da educação de jovens e adul-
tos. A partir desses pressupostos, compreendemos ser possível 
aos professores se perceberem como sujeitos de sua prática e 
elaboradores de um projeto comum de educação escolar do 
campo que possibilite uma atuação coerente e articulada com 
uma ideia de um homem campesino, possuidor de identidade 
e incluído numa sociedade globalizada.

A escola do campo, sobretudo a ligada ao MST, depara-se 
com desafios, entre os quais o de pensar e elaborar um projeto 
de educação dos trabalhadores campesinos que seja criado a 
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partir da vida desses trabalhadores e das suas trajetórias de luta 
com as suas organizações. É importante que os fundamentos 
da educação do campo visem ao gestar de seu projeto educa-
cional, valorizando a identidade e a subjetividade dos sujeitos 
e considerando que estes vivem numa sociedade contemporâ-
nea complexa e de acentuadas exclusões sociais. Nesse sentido, 
a elaboração das diretrizes curriculares de ensino na Escola 
Francisca Leonísia Cruz deve priorizar o enfoque de uma escola 
do campo que respeite a identidade das pessoas campesinas e 
possibilite a melhoria em sua condição de vida.

Compreendemos que é preciso avançar nas reflexões 
que combinam as políticas educacionais direcionadas à popu-
lação do campo e a educação pública na condição de projeto de 
desenvolvimento humano em todas as suas dimensões. Nesse 
sentido, Caldart (2005) reforça a necessidade da gestão de um 
projeto de educação do campo com uma visão de totalidade, 
contrapondo-se à parcialidade setorial e excludente que ainda 
permanece nos dias atuais. 

A Educação do Campo se afirma no combate aos pacotes 
(tanto agrícolas como educacionais) e na tentativa de fazer 
das pessoas que vivem no campo instrumentos de implanta-
ção de modelos que as ignoram ou escravizam. Também se 
contrapõe a visão estreita de educação como preparação de 
mão-de-obra (CALDART, 2005, p. 13).

Em relação a essa contraposição, o professor se consti-
tui como mediador de um projeto de educação que priorize a 
formação humana em todos os aspectos da vida coletiva, sem 
deixar de lado a identidade da comunidade na qual a escola 
se insere. Na Escola Francisca Leonísia, os desafios educacio-
nais encontrados pela EJA se confundem com as lutas do MST 
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e das suas famílias, embora estejam em uma escola pública 
municipal. Como educadores em uma modalidade de ensino  
voltada para as pessoas pertencentes a um contexto de exclusão,  
convivem com obstáculos relevantes quanto às adversidades 
geográficas, econômicas e políticas peculiares aos assenta-
mentos de Reforma Agrária. Nessa conjuntura de luta em torno 
da superação de obstáculos, o professor, como articulador do 
processo socioeducativo, amplia sua responsabilidade social no 
sentido de assumir uma atuação condizente com os ideais da 
vivência coletiva dos Movimentos Sociais.

Portanto, não há como o professor, nesse contexto de 
exclusão, manter-se afastado ou indiferente à possibilidade 
de construção de uma proposta de escolarização pública, que  
valorize a identidade desses sujeitos e que lhes dê suporte na 
reivindicação dos seus direitos básicos – principalmente quando 
esse profissional tem relações de pertencimento e compadrio 
com a comunidade. Nesse sentido, ,tratamos em Pinheiro e 
Barbosa Junior (2010) da relação do professor com a comunidade 
sob o prisma da subjetividade permeada pela experiência com o 
outro e com a sua realidade de vida, o que incide sobre os sabe-
res e fazeres docentes em EJA e sobre o processo de organização 
das práticas educativas dentro da comunidade:

A forma como o educador/professor se constitui a si próprio, 
em relação aos outros, sofre influência em sua ação educa-
tiva dos referenciais das práticas culturais manifestadas em 
cada comunidade. O relacionamento comunitário, com base 
em sentimentos subjetivos de pertencimento, tem uma forte 
relação de solidariedade, com laços resistentes de familiari-
dade, compadrio e vizinhança (PINHEIRO; BARBOSA JUNIOR, 
2010, p. 86).
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A docência em EJA nos movimentos sociais é muito 
mais que uma atuação em sala de aula, pois requer do profes-
sor o comprometimento e a reflexão em torno de um projeto  
educativo para a vida das pessoas assentadas. Nesse projeto, 
o professor é um mediador, um facilitador para a formação de 
cidadãos críticos e capazes de interagir com os outros e consigo 
mesmo. Ao refletirmos acerca de um projeto educativo na lógi-
ca dos movimentos sociais do campo, precisamos considerar 
principalmente os direitos sociais e a identidade das pessoas 
campesinas, os quais dizem respeito ao modo de vida, aos hábi-
tos, ao jeito de ser e viver dentro de um movimento social e, no 
caso específico, do MST. Nesse sentido, Vale (2001) preconiza que, 
no processo de organização dos movimentos populares, esses 
segmentos também se educam na medida em que discutem a 
sua condição de classe, a desigualdade das relações humanas e 
a solidariedade em detrimento da individualidade.

Na EJA, particularmente da Escola Francisca Leonísia, 
a relação professor/comunidade é uma implicação de vida e 
de luta, pois não há como os docentes se manterem isolados 
ou indiferentes aos interesses dos alunos como sujeitos que  
tiveram seus direitos sociais negados, em virtude da extre-
ma condição de precariedade em que viveram ou nasceram. 
O professor do campo atua em diversos espaços da comuni-
dade, tomando para si tarefas pertinentes à conscientização 
das pessoas jovens e adultas em torno do direito às políticas 
públicas que incluam uma educação do campo de qualidade. A 
necessidade de repensar a organização curricular na EJA nessa 
escola se tornou, em virtude do quadro de desestímulo e de 
crise, um dos principais pontos das discussões e reflexões dos 
professores assentados, que apesar da diversidade de ideias, 
concepções e posicionamentos, trazem o consenso de que o 
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caminho é a reflexão coletiva em torno das diretrizes curricu-
lares que orientam a prática docente e a formação escolar das 
pessoas jovens e adultas.

Nessa reflexão, optamos pela pesquisa qualitativa, pois a 
consideramos a modalidade que mais bem enfoca as questões 
educacionais numa visão crítica, tendo em vista trabalharmos 
com um grupo de seis professores, com faixa etária entre 30 e 
47 anos de idade. Desse grupo, quatro possuem Licenciatura 
Plena em Pedagogia e os outros cursaram o Ensino Médio 
(Magistério e Científico). Esses profissionais atuam em todos 
os níveis da EJA, estão na escola desde o contexto de surgi-
mento da comunidade, exercendo a docência e participando 
diretamente na organização do MST. Alguns também ocupam 
cargos na diretoria.

A partir dos referenciais utilizados na análise documen-
tal, aprofundamos as discussões em torno das questões que 
orientaram as entrevistas e as sessões reflexivas posteriores, 
perpassando por indagações fundamentais acerca de como os 
professores pensam e organizam o currículo da EJA na escola 
em estudo. Nessa análise, foram tomados os aportes teórico-
-metodológicos que sustentam a prática docente na Escola 
Francisca Leonísia, abrangendo o Projeto Político Pedagógico 
– PPP e a Proposta Curricular da EJA. Esses documentos são 
importantes proposições para as questões específicas desse 
campo educativo e sua seleção se deu a partir da necessidade 
de compreendermos os referenciais curriculares que orientam 
a prática docente.

Os documentos constituem também uma fonte poderosa 
de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem 
afirmações e declarações do pesquisador. Representam 
ainda uma fonte “natural” de informação. Não são apenas 
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uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 
determinado contexto e fornecem informações sobre esse 
mesmo contexto (ANDRÉ, 2005, p. 39).

Na inscrição no PPP da Escola Francisca Leonísia, há 
o conceito acerca da EJA como modalidade de ensino que 
deve estar comprometida com as vivências, as experiências 
e os saberes das pessoas jovens e adultas, considerando sua  
identidade e a diversidade cultural, capacitando-as para 
a autonomia na vida pessoal e profissional. Pensar um PPP 
para a EJA no MST, em uma escola pública municipal, implica 
conhecer e compreender as lutas desse coletivo em um proje-
to educativo de engajamento por parte dos professores. Com 
base nesse princípio, a análise do PPP e da Proposta Curricular 
da EJA nos permitiu identificar os elementos pertinentes aos 
referenciais que orientam o processo ensino-aprendizagem, 
bem como a prática dos professores da EJA na Escola Francisca 
Leonísia. A integração com o cotidiano do assentamento existe, 
mas não está caracterizada como construção coletiva de um 
projeto educativo a partir de objetivos comuns, que retratem 
as necessidades educativas da comunidade.

Na análise da dimensão sócio-política da Proposta 
Curricular do 1º e 2º segmentos da EJA, elaborada pela 
Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos 
do RN e adotada na íntegra pela escola Francisca Leonísia, 
os professores entendem que tiveram atitude e postura  
acríticas, compreendendo ser orientados pelo modelo de 
escola tradicional em que foram formados. Esses professores  
reconhecem que, ao abrir mão da elaboração da proposta curri-
cular, acomodam-se, enfraquecendo a identidade campesina e 
se distanciando da realidade dos alunos jovens e adultos. Na 
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análise documental, apontam como problema os referenciais 
curriculares por se mostrarem contraditórios e inconsisten-
tes no que diz respeito a aspectos educativos fundamentais na  
perspectiva crítica e emancipadora. Esses aspectos tratam prin-
cipalmente da identidade da educação do campo e da função 
social da Educação de Jovens e Adultos e, a partir dessa análise, os 
professores compreendem que parte dessa realidade documen-
tal contraditória é resultante da omissão de alguns da escola na  
elaboração de seus próprios documentos, enfraquecendo o 
processo de democrático.

Eu participei como professora, como mãe, como assenta-
da eu ‘tô’ sempre à disposição... em todos os momentos  eu 
quero estar a disposição da escola, no Projeto Político peda-
gógico  e em  todos os movimentos que fazem parte do nosso 
assentamento...na religiosidade, na saúde...a gente traz 
tudo para a escola...mas hoje, depois da gente ter resolvido 
reformular o PPP eu entendi que a gente deveria ter feito 
uma proposta curricular para a EJA e não ter aceitado uma 
proposta que já veio pronta, pois do jeito que a gente fez o 
PPP junto podíamos também ter feito a Proposta curricular 
(Entrevista – Prof.ª M.S.B.).

Os professores reconhecem que na construção do PPP 
sequer foram abordadas questões importantes da EJA, como 
a problemática e as peculiaridades dessa modalidade de ensi-
no, demonstrando clareza acerca das lagunas deixadas nos 
momentos de construção dos referenciais curriculares e na 
falta de uma ação-reflexão-ação (NÓVOA, 1995) instalada na 
prática educativa. Vale ressaltar um ponto pertinente, como 
a discussão em torno das ausências da identidade da EJA nos 
referenciais curriculares analisados, que instalou um debate 
mais amplo, traduzido nos depoimentos dos professores que se 
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mostram conscientes dos aspectos identitários da EJA que não 
estão registrados no PPP e na Proposta Curricular:

A gente deixou brechas demais no PPP na religiosidade, no 
trabalho, sobre os jovens e adultos da comunidade ...e quando 
a gente deixa brechas as coisas são feitas de qualquer jeito 
porque o que vale é estar registrado, viu?  Mas a gente sabe 
que durante toda a nossa vida foi assim: os governos mandam 
os modelos e a gente copia... mas, aqui não pode ser assim 
não...a gente já luta por tudo mesmo...agora vamos lutar para 
a nossa escola e a EJA ter a cara dos nossos alunos...Se a gente 
não tiver os olhos bem abertos os que dominam o mundo faz 
tudo do jeito que eles querem (Prof. F.L.S).

Constatamos, a partir dessas falas, a clareza do grupo 
em torno das ausências e negações existentes nos documentos 
oficiais da escola, entre os quais, os professores fazem referên-
cia ao PPP. Essa conscientização está presente nos depoimentos 
de todos os professores e representa a oportunidade de rever 
essas negações e reconstruir, em um documento de escola públi-
ca, conceitos acerca dessa identidade campesina, reconhecida 
pelo grupo como relevante no projeto educativo idealizado. 

Interagindo com os professores 
assentados a partir de depoimentos

Por compreendermos a importância da palavra e da fala 
nos debates e reflexões, realizamos entrevistas semiestrutu-
radas com o grupo colaborador dos professores, em um clima 
de espontaneidade, interação e aceitação. Por não obedecer a 
uma sequência rígida de perguntas, a palavra dos sujeitos é o 
caminho para o entrevistador compreender a realidade em que 
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se insere a temática abordada, pois “a palavra é um ato concre-
to, um guia para compreender a realidade social do sujeito; é 
o ponto de partida para a mediação com seus valores morais e 
sua ação no coletivo” (PINHEIRO, 2007, p. 45). Nesse caminho, 
foram priorizadas temáticas para entender a concepção curri-
cular dos professores e a integração de saberes/fazeres e da 
vivência no Movimento. 

Eu ingressei junto com o movimento dos assentados... quando 
eu vim para aqui em 1997, eu já era professora...eu já traba-
lhava já fazia uns 10 anos, 08 anos que eu trabalhava... e 
com a necessidade né? ... meu marido era analfabeto ... e daí 
eu comecei de casa ... na minha casa e fui levando para os 
outros... (Entrevista – Prof.ª M.S.B).

A relação do exercício da docência em EJA e a militância 
no MST redimensiona o sentido da prática pedagógica que se 
insere num contexto cultural. Nos depoimentos, os professores 
ressaltam a relevância da origem campesina na escolha pela 
docência. Eles apresentam uma forte ligação com o campo e 
ressaltam que escolheram ser professores nesse espaço por 
uma questão de identidade e comprometimento com as ques-
tões campesinas. Identificamos nesses professores a ciência  
acerca das responsabilidades sociais que assumem com os compa-
nheiros com quem convivem, na relação entre a docência e a  
necessidade de reafirmação do Projeto de Reforma Agrária. 

Eu comecei junto com o assentamento, vim pra cá com meu 
sogro para trabalhar no lote e como tinha magistério e sou 
assentado, comecei a dar aula desde 2001 com a EJA ... Meu 
trabalho com os jovens e adultos é geral, pois sou coorde-
nador do terço dos homens, sou um dos líderes da pastoral 
da criança, participo dos dois corais da comunidade, toco e 
canto nos corais, sou retratista, quer dizer fotografo ... Enfim, 
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faço de um tudo na escola e na comunidade ... nasci e sempre 
vivi no sítio, sou do campo mesmo ... e desde 1997 do MST... é 
bom demais minha gente ... sou muito feliz ... graças a Deus 
em viver no meio desse povo nosso (Entrevista – Prof. F.L.S.).

O revitalizar da cultura das pessoas a partir de um proje-
to educativo para o educando assentado, firmado na reflexão 
em torno da identidade cultural, focando nas crenças e mani-
festações culturais relevantes na escola e na comunidade, passa 
por um aspecto despercebido nos registros educativos que é a 
questão da religiosidade que emerge fortemente nos discursos 
dos educadores. Em suas falas, os professores revelam o aspec-
to religioso e o reconhecem como um elemento significativo 
em suas práticas:

Temos que chamá-los para construir a nossa identidade 
cultural, política, e religiosa a partir da realidade nossa, 
essa realidade nossa é também a realidade dele (aluno) .... Na 
realidade do adulto a fé é muito forte... existe oração, terço, 
reza...se isso é importante para ele, então vamos valorizar 
na escola e nos documentos...A questão não é só de valorizar, 
mas de reforçar esta característica do nosso público da EJA e 
da escola... (Entrevista – Prof. G.P.C)

A importância da religiosidade e de rituais, como a místi-
ca (ritual político e artístico através de palavras de ordem 
seguidas de expressão corporal na demonstração das lutas e 
reivindicações), evidencia-se na prática educativa dos profes-
sores da Escola Francisca Leonísia, fazendo-se presente no  
cotidiano da sala de aula. Os docentes reconhecem que as ausên-
cias das práticas religiosas nos referenciais curriculares da 
escola fragilizam a identidade da EJA e implicam a negação da 
fé dos professores, dos alunos e da comunidade. Essa ausência 
na organização curricular é marcante para um debate sobre as 
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relações das crenças, da organização política e dos enfrenta-
mentos cotidianos, pois os assentados mantêm um elo estreito 
com a Igreja, em sua vertente progressista. Ademais, parte dos 
professores está envolvida nas atividades dessa instituição: 
catequese, coral, terço dos homens, pastoral da criança e do 
idoso. Nos debates, o grupo reconhece a necessidade de forta-
lecimento e resgate, nos referenciais curriculares da escola, das 
práticas religiosas como elemento importante da identidade 
cultural na EJA, pois compartilham da mesma realidade contex-
tual, inteiramente ligada às funções que exercem na comuni-
dade, no projeto do MST, nos aspectos pessoais e profissionais 
traçados coletivamente no seio da comunidade. 

No comprometimento com a EJA, a atuação desses profes-
sores ultrapassa a prática docente, adentrando na vida social, 
política, religiosa e cultural da comunidade. Esse aspecto forta-
lece a necessidade de eles terem clareza de suas funções como 
professores, mediadores de uma prática educativa democrática 
e libertadora. Para tal, entendem a necessidade de uma discus-
são mais aprofundada da EJA e de uma nova postura frente 
à problemática atual, apontando caminhos para uma recons-
trução de conceitos, demonstrando disponibilidade reflexiva 
para mudanças nos referenciais curriculares que norteiam as 
práticas educativas.

Nas propostas de elaboração do currículo, segundo as 
concepções manifestas, a EJA deve dar às pessoas a capacida-
de para lidar com questões do cotidiano e a nitidez acerca do 
comprometimento com uma formação escolar que atenda as 
aspirações de suas vidas. A prática educativa e o projeto curri-
cular devem ocorrer também estritamente em função dos sujei-
tos da EJA, como na manifestação a respeito de construir um 
novo projeto educativo:
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Se a nossa prática for voltada como eu já falei para o trabalho 
deles, para o dia-a-dia deles...agora a gente tá trabalhando 
noutro sistema, quer dizer os alunos que não vêm eu vou 
atender eles em casa, eu vou lá tiro um final de semana, uma 
tarde e vou atrás deles. Então eu acho que se o nosso currículo 
for voltado para a vivência deles, se a gente tiver um projeto... 
sabe... voltado para o dia-a-dia deles, como eu já falei que os 
adultos sejam ligados ao trabalho deles, ao dia-a-dia aí eu 
acho que a nossa EJA vai bombar como dizem os adolescen-
tes... (Entrevista – Prof.ª M.M).

A esse respeito, todos os professores manifestam o desejo 
de construir um projeto educativo do campo para a EJA, que, 
segundo suas concepções, seria uma proposição que conferisse 
autonomia às pessoas jovens e adultas nas práticas pedagógicas 
desenvolvidas. Como autonomia, o projeto deve estar intrin-
secamente ligado à inserção, ao posicionamento e à realidade 
social dos sujeitos. 

Quanto à prática pedagógica curricular no MST, indaga-
mos os professores a respeito das dificuldades que encontram 
na EJA em relação ao desenvolvimento das atividades e aos 
conteúdos que planejam em sua prática educativa. Na integra-
ção dos saberes e fazeres docentes na formação e na vivência 
no MST, foi apresentada a relação desta com a formação inicial, 
considerando a possibilidade de desenvolvimento de outras 
práticas pedagógicas e de como seriam:

[...] Eu tenho magistério... depois eu fiz Pedagogia e agora eu 
estou fazendo especialização em Didática da Educação Básica. 
Esta formação me ajuda muito... Sempre que você lê mais, 
conhece mais... isso vai lhe ajudando abrindo caminhos, e 
tem me ajudado muito, por isso que eu insisto em continuar 
estudando, aprendendo (Entrevista – Prof.ª M.S.B.).
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Constatamos, a partir desse e de outros relatos, que 
os professores relacionam suas práticas educativas à forma-
ção inicial e continuada e ao engajamento nos movimentos 
sociais, vislumbrando a possibilidade do desenvolvimento de 
outras práticas no cotidiano, no trabalho e na militância no 
MST. Esses profissionais reconhecem sua identidade campesina 
e se reconhecem como professores em um contexto de exclusão, 
buscando formas de organização e elaboração que respondam 
em suas práticas aos anseios de seus companheiros educandos. 

Para aprofundarmos a temática, as sessões reflexivas 
constituíram-se como espaços de formação coletiva, caracte-
rizados pela voz dos sujeitos frente aos conflitos e consensos. 
Os debates e reflexões empreendidos nas sessões reflexivas 
foram pensados a partir dos eixos das entrevistas apresentados, 
pois “[...] a sessão reflexiva é traduzida, por trazermos a cada 
uma delas um olhar diferenciado, ampliado e fertilizado para 
novos diálogos” (PINHEIRO; PAIVA, 2011, p. 133). Esses diálogos 
se configuram como ponto de partida para a construção e a 
reconstrução de novos conceitos por parte do grupo envolvido, 
com o qual foram realizadas oito sessões que representaram um 
espaço de formação coletiva. Na ocasião, o entrosamento entre 
os professores do grupo cooperador foi decisivo para enten-
dermos as possibilidades de intervenção na realidade atual.  
A respeito desse processo de diálogo, Freire (1980, p. 43) afirma:

O diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediati-
zados pelo mundo, o “pronunciam”, isto é, o transformam, 
e, transformando-o, o humanizam para a humanização de 
todos. Este encontro amoroso não pode ser, por isto mesmo, 
um encontro de inconciliáveis
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Nesse sentido, as sessões reflexivas foram principal-
mente o lugar de voz e vez dos professores que vivenciam  
conjuntamente as mesmas angústias e dificuldades de uma 
modalidade de ensino marcada pela exclusão social – na 
especificidade de uma escola de assentamento. Vivenciar 
essa experiência de formação coletiva permitiu compreen-
der os referenciais curriculares que orientam a formação e a  
prática docente na EJA, além de possibilitar argumentação e 
reflexão em uma ação partilhada coletivamente, respaldada 
pelo compromisso social com os alunos jovens e adultos.

Ademais, o nível de comprometimento do grupo coope-
rador, tanto no envolvimento com os princípios do MST  
quanto com a escola pública, proporciona-lhes a capacidade 
crítica peculiar como sujeitos sociais alertas de sua condição 
oprimida. Nesse sentido, Apple (1995, p. 180) ressalta que 

[...] o poder crítico de qualquer análise social não surge 
de alguma pretensa neutralidade [...] ao contrário, a força 
crítica depende de nossa capacidade para julgar realidades 
sociais que parecem injustas.

A partir desse olhar, as ponderações em torno das 
concepções dos professores acerca do currículo da EJA foram 
respaldadas pela dialogicidade que caracteriza o processo refle-
xivo adentrando em um enfoque mais específico: 

Eu vejo a EJA como uma forma de resgatar a escolaridade 
de pessoas que não tiveram oportunidade de estudar seja 
por motivo de trabalho, de doença até mesmo de algumas 
pessoas que não quiseram estudar, mas que a EJA veio como 
forma de resgatar essas pessoas...a maioria delas não teve a 
oportunidade (Entrevista – Prof. F.L).



CURRÍCULO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EJA: 
CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES ASSENTADOS

Divoene Pereira Cruz Silva 
Rosa Aparecida Pinheiro

263

Nesse contexto de análise, nós nos reportamos à signifi-
cação da palavra resgatar, pois nossos referenciais nos direcio-
nam para repensarmos o ato de resgatar como ação de salvar. 
Sob essa ótica, constatamos que há uma concepção docente 
preocupante de um currículo que salva o aluno de uma condi-
ção social, quando entendemos que a questão curricular anali-
sada isoladamente não dá conta de resolver a problemática da 
EJA. Na abordagem apresentada pelos professores, recai sobre 
o currículo uma responsabilidade que ultrapassa o caráter 
pedagógico e adentra em aspectos pertinentes a outras esferas, 
como, por exemplo, a questão econômica e de escopo político-
-social. Nos relatos, os professores demonstram ter o entendi-
mento das várias interferências que levam ao quadro atual das 
carências institucionais, bem como do compromisso que têm 
diante dos fatores que concorrem para esse quadro desestimu-
lador. Entre os diferentes fatores, as questões estruturais são 
apontadas como impedimentos para o desenvolvimento de um 
trabalho significativo na EJA: 

Quando se fala em merenda escolar os intelectuais do capita-
lismo criticam,  que é uma política compensatória ... mas tem 
um detalhe: esses intelectuais que na maioria fazem parte do 
governo ... os que dão algum expediente durante a semana, se 
eles passarem meio-dia dando expediente, eles tem um café, 
um lanche quando entram ... na metade e no final ... pago 
com o dinheiro público, quer dizer que para eles é possível e 
eles merecem, mas quando se trata do contexto da sociedade 
pobre, não pode ... pois alegam que na escola particular não 
tem ... mas a escola particular não é a nossa, a particular é 
dos filhos deles ... dos ricos ... a nossa escola é pública ... já 
tem muito pouco ou quase nada (Entrevista – Prof. G.P.C).

A análise crítica do espaço educativo no qual o currícu-
lo se insere, em uma escola pública de assentamento, além de 
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considerar os aspectos que contribuíram para a problemática 
atual que afeta a EJA na Escola Leonísia, atribui a “expulsão em 
massa” a muitos fatores. Entre eles, denota a falta de infraes-
trutura para o funcionamento dessa modalidade de ensino  
voltada para uma população extremamente carente, em espe-
cial, do ponto de vista econômico. No desvelamento por parte 
do grupo da engrenagem que cerca a estrutura socioeconômica, 
que envolve a problemática da EJA, ao exporem uma proposta 
transformadora e democrática, que tenha como ponto de parti-
da a vida das pessoas, incluem o trabalho com as atividades 
produtivas, o associativismo e o cooperativismo: 

Apesar de desvalorizados, desestimulados a gente tem que 
ser capaz de nos sobressair, superar os nossos limites como 
seres humanos, temos que entrar na casa de cada um de 
nossos alunos, esse cidadão, esse vizinho nosso, dizer que 
temos uma proposta educativa para trabalhar a nossa  
identidade de acordo com a nossa necessidade, com a  
necessidade dele, que é, por exemplo, a gente trabalhar mate-
mática com usando a espiga de milho, pesando a mandioca 
que ele produz a batata, o caju, trabalharmos as moedas, 
mostrando quanto custa a nossa castanha... Colocar nesse 
contexto o que a comunidade está trabalhando do ponto de 
vista de infraestrutura, como associação, associativismo e 
cooperativismo (Entrevista – Prof. F. G. P.C).

Na relação dos conhecimentos sistematizados com os 
saberes orgânicos da comunidade, os professores demons-
tram consciência das mudanças necessárias no currículo 
que orientam as suas práticas educativas. Esse processo de 
conscientização respalda a reflexão na ação (NÓVOA, 1995), 
destacando que o grupo demonstra que concebe teoria 
e prática como momentos indissociados. Identificamos, 
no discurso dos professores, a disponibilidade para essas 
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mudanças ditas necessárias, que abrangem aspectos polí-
ticos, culturais e econômicos e estão diretamente ligadas 
ao contexto em que o currículo se insere. Quanto aos ques-
tionamentos acerca da perspectiva que se adotaria nesse 
projeto educativo idealizado e defendido pelo grupo, refle-
tiu-se em torno de como trabalhariam o fazer docente na 
perspectiva de construção desse projeto para a EJA.

A gente não pode trabalhar o que a gente trabalha lá na 
4º ano, no 5º ano ... não dá certo por que eles já tem muito 
conhecimento de vida, eles tem uma experiência muito gran-
de ... eles tem mais conhecimento do que a gente em certos 
pontos...em muitas coisas...então a gente precisa trabalhar 
coisas que chame atenção deles, do dia-a-dia, da produção, 
acho que matemática tem que trabalhar com isso que compa-
dre (G..) falou, ensinar a contar com caroços de feijão, com o 
dinheiro da venda do caju, acho que pode ser desta forma...( 
Entrevista – Prof.ª M.S.B).

Identificamos, a partir desses relatos, que o grupo 
concebe como itinerário para o projeto educativo e curricu-
lar na EJA as perspectivas crítica e emancipadora respalda-
das pelos ideais freirianos como caminhos para propostas 
educativas que atendam as demandas de contexto de exclu-
sões sociais. Denota-se também o registro da necessidade da 
apropriação de conteúdos universais produzidos pela ciên-
cia, como a matemática. Essa abordagem é importante, pois o 
aspecto político é respaldado pelo pedagógico, em uma inte-
ração necessária e construtiva. Nos temas abordados, o grupo 
demonstrou clareza nos aspectos a ser trabalhados, bem como 
nos rumos que devem tomar para a consolidação do projeto 
educativo. Para sua concretização, no tocante às garantias 
de aprendizagem compartilhadas pelos professores em suas 
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conceituações, estes se referem à autonomia conquistada pelos 
alunos para o desenvolvimento de ações habituais, de leitura 
e escrita, ou seja, os aprendizados diversos: 

Quando eu trabalho as coisas que eles precisam, eu vejo que 
eles conseguem desenvolver melhor as coisas do dia-a-dia 
deles, então, por exemplo: quando eu vejo um aluno lendo 
uma bula de um remédio, indo tirar o dinheiro no banco sozi-
nho, quando eu vejo um aluno dizendo que assinou o recibo 
da venda do caju, contando bem direitinho o dinheiro que lhe 
pagaram... Ah...eu fico feliz demais, pois antes eles pediam 
aos outros para ele...Por isso eu tenho a garantia que eles 
aprenderam...e quando eles aprendem o que precisavam, 
mesmo que depois eles se evadam eu sei que fiz a minha parte 
e tive a certeza que eles aprenderam (Entrevista – Prof. F.L.S). 

As referências nos avanços na aprendizagem dos educan-
dos se configuram como comprovação de que a aprendizagem 
teve efeitos significados e sentidos vários nas vivências de 
cada sujeito. Na consideração dos saberes da experiência, para 
possíveis mudanças, a reflexão ocorre em torno da identidade 
cultural, indagando acerca da concepção da EJA no currículo e 
de como pensar e elaborar as aulas, considerando a cultura e as 
necessidades desse público frente à sociedade contemporânea. 
Em seus depoimentos, os professores manifestam as preocupa-
ções acerca desse aspecto:

[...] conversando com as pessoas eu vejo que o público da 
EJA, os jovens e adultos, foram atropelados pelo tempo, pela 
desigualdade, pela cultura capitalista, que até que prove o 
contrário ela está se afunilando, então este jovem ele está 
desacreditado, ele está desmotivado [...] temos que ter muita 
coragem, muita força de vontade, temos que dizer ao público 
da EJA, que é possível mudar isso tudo sim... vamos construir 
o nosso próprio projeto educativo (Entrevista – Prof. G.P. C).
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O currículo elaborado e praticado pelos 
professores assentados: um pensar coletivo

As concepções curriculares dos professores da Escola 
Municipal Francisca Leonísia se relacionam diretamente com 
o currículo pensado, elaborado e praticado na EJA, bem como 
com as práticas educativas nas quais se baseiam. Essa relação se 
dá em meio aos desafios e adversidades da educação do campo, 
inserida no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-
MST, na qual a estrutura e a organização curricular podem 
implicar o fenômeno da evasão e das dificuldades de aprendi-
zagem por parte dos alunos. 

Na escola Leonísia, as relações estabelecidas entre 
o currículo e as práticas educativas são processuais, estão 
sempre em construção e se dão de forma contínua pelo deba-
te permanente instalado entre os professores para pensar uma  
prática educativa crítica e emancipadora. Nesse campo de 
embate, percebemos ainda a existência de visões curriculares  
lineares que incidem sobre as proposições curriculares ao  
restringir a ação docente e comprometer a prática educativa 
emancipadora. Essas visões podem se constituir, para os profes-
sores, como entraves na reflexão, elaboração e construção de uma 
perspectiva curricular crítica quando eles recorrem a modelos  
curriculares tradicionais e prescritivos, presentes nos referenciais 
curriculares elaborados sob a égide da Pedagogia Tradicional. Essa 
postura de parte de professores – embora inadvertidamente – 
impede que sejam pensados, elaborados e construídos referenciais 
curriculares próprios, com ênfase na identidade e na autonomia 
das pessoas jovens e adultas assentadas.

Constam, dos documentos investigados, ausências 
que dizem respeito a aspectos significativos relacionados 
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à identidade da Educação de Jovens e Adultos do campo, em 
decorrência das condições apontadas nas quais se deu o proces-
so de construção desses documentos – em especial, do Projeto 
Político Pedagógico da Escola Francisca Leonísia. Constatamos 
que apesar de ter sido construído na perspectiva democrática, 
com a participação dos professores, alunos, pais, no coletivo 
escolar, ainda prevaleceu nesse documento a influência dos 
referenciais curriculares tradicionais, pois foram utilizados 
nessa construção modelos de propostas alheias à realidade 
contextual da escola e das pessoas jovens e adultas da comu-
nidade. Esses modelos curriculares, enviados à escola pelas 
instituições educacionais que oferecem apoio pedagógico, em 
vez de servir apenas como guias norteadores do processo de 
construção constituíram-se como parte significativa do PPP, 
contrariando aspectos relevantes que deveriam ser elaborados 
pelo coletivo da escola, a partir da realidade contextual dos 
alunos e da comunidade. 

Nessa etapa de construção, os professores, na condição 
de mediadores do processo educativo crítico e democrático, 
comprometeram esse processo, pois abriram mão de registrar, 
nos referidos documentos, os ideais da educação do campo e 
da EJA, adotando conceitos e concepções dos modelos curri-
culares tradicionais advindos da Secretaria de Educação. Essa 
maneira de proceder compromete a autonomia da escola, do 
professor, das pessoas jovens e adultas inseridas no processo de 
formação escolar e reforça a realidade pedagógica cambiante, 
na qual o crítico e o acrítico caminham contraditoriamente 
dentro da escola. Contudo, como é inerente à avaliação contí-
nua do projeto curricular e pedagógico, vimos nos professores, 
a partir de sua formação política e do compromisso social, o 
empenho no sentido de repensar esses documentos e construir 
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ou reconstruir referenciais curriculares que representem os 
ideais da EJA, da escola e da comunidade.

A partir da realidade documental apresentada, compro-
vamos que a Educação de Jovens e Adultos ainda não ocupa, 
nos referenciais curriculares adotados pela escola, bem como 
nas instituições educativas em geral, um lugar relevante no 
que diz respeito à identidade e ao atendimento das demandas 
específicas dessa modalidade de ensino. Em conjunto, reco-
nhecemos também a inexistência de propostas educacionais 
que respeitem e valorizem a identidade das pessoas jovens e 
adultas e da Educação do Campo. Como implicação, não temos 
as práticas culturais observadas no processo ensino-apren-
dizagem e, consequentemente, a identidade cultural da EJA 
não é legitimada nos referenciais curriculares para as escolas 
públicas dos assentamentos.

No que diz respeito às concepções de currículo apre-
sentadas, identificamos que os conceitos atribuídos se  
referem à concepção de um comprometimento com a realidade 
da vida das pessoas jovens e adultas da comunidade e com uma 
transformação social no contexto dos assentados. Os profes-
sores demonstram a preocupação com o aspecto cultural no 
currículo da escola, como identidade e trajetória das pessoas 
inseridas no processo de formação escolar e na legitimação 
nas práticas educativas.

Na consolidação da identidade cultural no currículo da 
EJA, advém a concepção de que a construção de um projeto 
educativo para o campo deve valorizar essa identidade, fortemen-
te marcada pela religiosidade e pela fé, e considerar a realidade 
socioeconômica adversa na qual essa modalidade de ensino está 
inserida. Esse projeto educativo, embora não prescrito em sua 
totalidade, é uma foça viva presente na escola e na comunidade 
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assentada, através do comprometimento dos professores com a 
criação de proposições curriculares e organizativas implicadas 
nas conquistas políticas e no desafio de manutenção do assenta-
mento e de produção de suas vidas campesinas.
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O EMARANHADO DE TEORIAS 
PEDAGÓGICAS NAS ARTES 

DE FAZER DOS DOCENTES DA 
CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO 
TAMBÉM SE APRENDE A LER

Fernanda Mayara Sales de Aquino
Marisa Narcizo Sampaio

Uma das coisas que a gente tinha por objetivo também era 
fazer com que eles valorizassem a cultura [...] Então quando 
a gente tinha a oportunidade se apresentava a esse grupo 
alguma coisa dessa natureza. [...] a gente mostrava que a 
capoeira faz parte da cultura, o menino soltando pipa. Tudo 
isso é cultura. Era importante mostrar a valorização dessas 
coisas. Coisas que em geral pertence ao universo dessas 
pessoas (AZEVEDO, 2011).

A partir do tema se estudaria as várias áreas do conheci-
mento. Naquele tema como é que ele seria feito o estudo da 
ciência, da matemática, da língua portuguesa, da geografia, 
da história [...]; integrava história, geografia, uma parte de 
ética [...]. Na prática era interdisciplinar, a gente nunca estu-
dou na época essa história de interdisciplinaridade não, mas 
se fazia interdisciplinaridade (FERREIRA, 2011).

A partir dos contatos com vários participantes da 
Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler durante 
as comemorações do seu cinquentenário, em 2011, tivemos a 
oportunidade de ouvir protagonistas dessa experiência, que 
se constituiu como um dos mais significativos movimentos de 

3.2
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educação ocorridos no Brasil. Narrativas como as apresenta-
das acima, chamaram a nossa atenção pela atualidade de seu 
conteúdo. A valorização da cultura dos estudantes e a inte-
gração de conteúdos representam, ainda hoje, desafios a ser 
superados no cotidiano das escolas.

O encontro com essas pessoas foi possível em função 
do trabalho do Núcleo de Referência em História e Memória 
da Educação de Jovens e Adultos no Rio Grande do Norte 
(NUHMEJA-RN), a partir do qual tentamos preservar a memó-
ria para que ela informe e sirva de inspiração para as ações 
do presente. O NUHMEJA foi criado em 2010, na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com a Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte, como parte de um esfor-
ço nacional de várias universidades com estímulo da então 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 
(SECAD/MEC), visando contribuir para reconstituir, registrar 
e socializar a memória da Educação Popular e da Educação de 
Jovens e Adultos no Rio Grande do Norte. Para isso, organizamos 
e disponibilizamos, por meio de página eletrônica1, entre outros 
fragmentos da memória, documentos, fotografias e vídeos com 
narrativas orais das pessoas que participaram dessa história. 
Com esse trabalho, além de preservar e difundir a memória, 
pretendíamos também viabilizar pesquisas e estudos sobre a 
Educação de Jovens e Adultos e Educação Popular.

Dessa forma, iniciamos pesquisas sobre o currículo, 
a prática pedagógica e a formação dos professores e profes-
soras que atuaram na Campanha de Pé no Chão. Em conver-
sas e entrevistas registramos a diversidade de narrativas dos 
professores/as e gestores/as que viveram essa a subjetividade 

1 Disponível em: <www.nuhmeja.ce.ufrn/nuhmeja>.
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e a interpretação pessoal de cada um deles, entendendo que 
os resultados da investigação correspondem a uma versão, 
dentre outras possíveis, sobre o cotidiano da Campanha, que 
foi desenvolvida na cidade do Natal no período de 1961-1964, 
durante a gestão do prefeito Djalma Maranhão e do Secretário 
de Educação Moacyr de Góes.

A Campanha de Pé no Chão consistiu numa forte e rápi-
da experiência, considerando a mobilização da população para 
conter a elevada taxa de analfabetismo da cidade, ao mesmo 
tempo que impulsionava a cultura local, um significativo 
momento que conjugava o movimento popular e o investimento 
estatal na educação. Na perspectiva de uma educação motivada 
pelos direitos e pela participação do povo, diversas ações foram 
desenvolvidas para crianças e adultos, entre elas, a criação de: 
escolinhas (prédios cedidos pela população); acampamentos 
escolares (escolas feitas com pilares de madeira e teto de palha); 
escolas de alvenaria; Centro de Formação de Professores (CFP); 
círculos de cultura (alfabetização de adultos na perspectiva 
freireana); Campanha de Pé no Chão Também se Aprende uma 
Profissão; interiorização da campanha para outros municípios 
do estado; praças de cultura; bibliotecas populares itinerantes. 
Tudo isso fez com que surgisse “[...] não somente uma nova rede 
escolar, mas também uma completa organização cultural da 
cidade de Natal” (GERMANO, 2010, p. 144). Em razão do Golpe 
de Estado de 1964, a Campanha foi considerada uma experiên-
cia subversiva. Com isso, as atividades foram interrompidas, 
materiais foram queimados e muitos professores e professoras 
foram presos e/ou detidos para interrogatórios.

Por meio de contatos, aproximações e conversas com 
professores, professoras e gestores, aprendemos que, como 
outros aspectos da vida, a Campanha também se constitui 
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como uma ação complexa, cheia de contradições e tensões. 
Considerando os múltiplos espaçostempos de formação e de 
práticas na Campanha De Pé no Chão, percebemos principal-
mente essas tensões relacionadas: à existência de grupos de 
profissionais com formações diferentes e, portanto, práticas 
diferentes; às relações de poder entre formadores e formado-
ras do Centro de Formação de Professores; e à complexidade 
das influências pedagógicas que conviveram na prática e na 
formação dos professores e professoras.

A esse respeito, pretendemos abordar neste artigo o 
seguinte aspecto: as formas de fazer de docentes que reve-
lam como, no cotidiano da prática formativa da Campanha, 
professores/as assumem diferentes teorias pedagógicas, algu-
mas vezes até antagônicas, visando desenvolver seu projeto 
educativo. Para tanto, reportamo-nos aos estudos de Sampaio 
(2008), que contribuem para estarmos atentas ao emaranhado 
de concepções, e teoriaspráticas em que docentes estão mergu-
lhados em sua prática educativa cotidiana, bem como ao pensa-
mento complexo (MORIN, 2000), visibilizando a diferença e a 
oposição e, sobretudo, o caráter complementar em que docen-
tes da Campanha fazem uso (CERTEAU, 2012) de elementos da 
pedagogia tradicional, da pedagogia nova, da pedagogia tecni-
cista e da pedagogia progressista a fim de formarem professo-
res/as capazes de alfabetizar crianças e adultos nas classes da 
Campanha De Pé no Chão.

Com Sampaio (2008), entendemos que o fato de docen-
tes da Campanha recorrerem a diversos elementos de teorias 
ou tendências pedagógicas transformam os espaçostempos 
de formação docente da referida experiência educativa em 
lugar de criação/invenção, uma vez que os professores/as da 
Campanha fazem seus próprios usos das teorias e têm suas 
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próprias formas de compreensão e atuação na prática educa-
tiva, em decorrência dos diferentes contextos e redes de 
produção de conhecimentos nos quais estiveram inseridos. O 
pensamento complexo auxilia a atentar e compreender esses 
momentos de criação como resultantes do uso, por parte de 
professores/as, de teorias antagônicas. Nesse sentido, a noção 
de uso de Certeau (2012) alerta quanto à não passividade dos 
sujeitos ante os produtos. Segundo esse autor, em face de uma 
produção racionalizada, expansionista e barulhenta, há outra 
que ele chama de “consumo”. Essa é mais silenciosa, clandes-
tina, “[...] quase não se faz notar por produtos próprios (onde 
teria o seu lugar?), mas por uma arte de utilizar aqueles que 
lhe são impostos” (CERTEAU, 2012, p. 88). Nessa concepção 
de uso de Certeau, situamos os professores e professoras da 
Campanha, que inventam formas de fazer a partir das teorias 
pedagógicas dadas.

Assim, os docentes da Campanha De Pé no Chão se 
beneficiaram dessas teorias visando utilizar seus elementos 
para outros fins, para subsidiar outras “maneiras de fazer” 
(CERTEAU, 2012), que, nesse caso, referem-se aos seus objetivos 
político-pedagógicos de uma educação comprometida com a 
aprendizagem dos alunos e sua conscientização política. Morin 
nos auxilia na compreensão desses processos, que incluem 
a convivência na prática formativa e pedagógica docente, 
elementos da pedagogia tradicional e progressista, por meio 
do princípio dialógico, que 

[...] une dois princípios ou noções antagônicas que aparen-
temente deveriam se repelir simultaneamente, mas são 
indissociáveis e indispensáveis para compreensão da mesma 
realidade” (MORIN, 2000, p. 204). 
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Assim, passamos a discorrer sobre os conteúdos e as 
metodologias ensinadas, além das práticas pedagógicas nos 
diversos espaçostempos de formação docente na Campanha. 
Embora seja perceptível, por meio das narrativas dos docen-
tes, o antagonismo entre as tendências pedagógicas que os 
sustentam, bem como o desvelamento de tal complexidade nos 
permite compreender o movimento das práticasteoriaspráticas 
de formação docente na Campanha De Pé no Chão.

Nem isto nem aquilo, mas um complexo de 
teorias que consubstanciam a formação de 
professores e professoras na Campanha

Um primeiro momento de sistematização do curso para 
formação docente na Campanha consistia na oferta do curso 
de emergência em 1961. Diana Araripe (2013) participou desse 
primeiro momento como aluna e relata: “Nós recebemos todas 
as instruções, o que era para ensinar, o que era para fazer com 
as crianças. [...] Ensinavam, aplicavam muito bem, todos já eram 
formados, professores já de idade”. Numa segunda fase do Curso 
de Emergência, já sob a coordenação da professora Margarida 
Cortez, os docentes eram professoras que haviam realizado 
cursos de especialização fora do Estado, em centros educa-
cionais mais estruturados e renomados. Outros participantes 
desta pesquisa foram alunos, docentes ou gestores no CFP que 
também relataram quanto ao que foi ensinado nos cursos de 
emergência do Centro.

É importante destacar os conteúdos de ensino dos 
cursos de emergência da Campanha de Pé no Chão no que diz 
respeito a dois aspectos significativos para a compreensão da 
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formação docente na Campanha. O primeiro refere-se ao fato 
de que tanto o primeiro curso de emergência – em 1961 – quan-
to aquele desenvolvido, posteriormente, sob a coordenação de 
Margarida Cortez, foram organizados em matrizes disciplinares 
e têm respaldo na teoria tradicional de ensino, uma vez que 
se referem ao ensino – aos professores/as – de conhecimentos 
historicamente produzidos a fim de que os docentes pudessem 
desenvolver sua prática em sala de aula. 

Além disso, um princípio que caracteriza o pensamen-
to pedagógico tradicional é sua desvinculação das discussões 
críticas acerca dos fatos sociais. Isso não pressupõe, tampouco, 
o questionamento das realidades nas quais estão inseridos os 
sujeitos (GADOTTI, 1999). Logo, os conteúdos de ensino não se 
referem ou não são trabalhados com base nas realidades sociais 
dos alunos, sendo selecionados pelo seu valor intelectual. Com 
base nas narrativas das professoras sobre os referidos cursos 
de emergência, sentimos ausência – nas falas dos professores e 
professoras do CFP, quando falaram dos conteúdos ensinados 
nos cursos do Centro – de conteúdos voltados para o que Freire 
(2006) chamou de “leitura do mundo”.

A predominância da teoria tradicional, nos primeiros 
momentos dos cursos de emergência me reporta àquilo que é da 
ordem do complexo/multidimensional (MORIN, 2000), uma vez 
que o ideário da Campanha De Pé no Chão, como experiência de 
educação popular, assume uma perspectiva teórica que aponta 
para o questionamento e a transformação das realidades sociais 
dos sujeitos e para a valorização dos conhecimentos e da cultura 
dos alunos e alunas. Segundo a professora Maria Diva Lucena, 
“[...] a Campanha tinha uma filosofia orientada para libertação 
do ser humano, para o despertar da consciência, para um estilo 
de vida democrático” (LUCENA, 2012). 
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A coexistência dessas ideias, na prática formativa da 
Campanha, ajuda-nos a visualizar tanto o fato de que os docen-
tes assumem diferentes teorias pedagógicas, algumas vezes até 
antagônicas, para desenvolverem seu projeto educativo, quan-
to a dificuldade que docentes da Campanha, mesmo imersos 
num contexto de efervescência política e com vivências nos 
movimentos sociais, imbuídos de leituras e discursos sobre 
conscientização, sentem para se desvencilhar de teorias peda-
gógicas liberais2 e desenvolver práticas coerentes com as suas 
opções políticas progressistas. Nesse sentido, é importante 
pensarmos sobre quem são os docentes com opções políticas 
mais progressistas.

Tal opção política aparece nos discursos de Maria Diva 
Lucena, Margarida Cortez, Salonilde Ferreira, Josemá Azevedo 
e Neide Varela. Esses docentes tinham formação pedagógica e 
participação nos movimentos políticos estudantis anteriores à 
Campanha De Pé no Chão. Entendemos ser esta uma das razões 
pelas quais foram escolhidos para trabalhar no CFP, na Escola 
de Demonstração e nos Círculos de Cultura da Campanha. Em 
contrapartida, havia os professores/as que não tiveram acesso à 
mesma formação, que procuravam na Campanha, por meio dos 
cursos de formação docente, uma oportunidade de trabalho e, 
pela sua formação anterior, tinham uma vivência mais tradi-
cional. A fala da professora Salete Souza revela essa realidade:

2 Segundo Libâneo (1986), as teorias pedagógicas liberais são aquelas 

ligadas à doutrina liberal de justificação do sistema capitalista, incluin-

do a Pedagogia Tradicional, a Pedagogia Renovada Progressivista, a 

Pedagogia Renovada Não diretiva e a Pedagogia Tecnicista.
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Eu nunca pensei ser professora, ao contrário, eu não supor-
taria. Eu fui ser professora por questão de necessidade e não 
por questão de opção minha [...] Quando foi um dia eu estava 
conversando que possivelmente eu não estudaria mais, eu 
ia parar porque precisava trabalhar. Bateu no meu ombro 
uma menina e disse: - Você está procurando emprego? [...] Tá 
surgindo uma Campanha De Pé no Chão Também Se Aprende 
a Ler, tá no começo e estão procurando professor. [...] – Mas 
eu não sou formada. – [...] não! Eles estão pegando voluntário, 
quem quer ensinar (SALETE SOUZA, 2013). 

Assim, vai ficando explícita a existência de dois grupos 
de profissionais: os que tinham formação pedagógica e envol-
vimento político anterior e que trabalhavam na Escola de 
Demonstração e no CFP; e outro que corresponde às professo-
ras que foram se integrando à Campanha em decorrência da 
busca por melhores condições sociais. Essas professoras foram 
formadas no CFP e, embora não tivessem formação política e 
pedagógica anterior à Campanha, foram incorporando o discur-
so da equipe do CFP para realizar o que eles, detentores do saber 
e do poder, orientavam. Portanto, por meio das narrativas dos 
docentes, vão sendo reveladas práticas formativas e pedagógi-
cas que, muitas vezes, refletem essa tensão: de um grupo ou de 
uma equipe com determinados princípios político-pedagógicos 
e outro preparado para operacionalizar tais princípios.

Tal complexidade pode ser percebida, também, em outros 
momentos no que concerne aos conteúdos e às metodologias 
de ensino da Campanha De Pé no Chão. Há, por exemplo, no 
currículo dos cursos de formação do CFP, ênfase nos conteú-
dos voltados para o “como” no fazer pedagógico. Nesse sentido, 
evidenciamos as narrativas de professoras/es que trabalharam 
ou estudaram no CFP. Essas narrativas se reportam aos cursos 
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de formação docente na Campanha com base na criação do refe-
rido Centro, em 1962.

Mas como ensinar? Como levar esse conteúdo? Como traba-
lhar esse conteúdo em sala de aula? Como ter a participação? 
Como usar recursos didáticos? Quais os meios, os instrumen-
tos, as ferramentas para processar a educação, o ensino com 
essas crianças? (LUCENA, 2012).

Quadros murais, que a gente não sabia como desenvolver 
um quadro mural, como a gente escrever em quadro de giz, 
a posição como a gente tinha que ficar no quadro, como se 
direcionar aos alunos na posição quando estivesse no quadro, 
quer dizer, nunca dar as costas. Toda essa parte técnica foi 
ensinada. [...] Como a gente alfabetizar, como a gente iniciava 
na matemática, o be a bá, porque antigamente se aprendia e 
se ensinava através do be a bá, com carta de ABC, cartilha, 
soletração de letra, como iniciar realmente a alfabetização 
(OLIVEIRA SOBRINHO, 2013).

Após a criação do CFP, os cursos de formação docente 
oferecidos por esse Centro apresentaram nuances da tendência 
tradicional de ensino e forte influência da pedagogia tecni-
cista, conforme pôde ser percebido por meio das narrativas 
dos professores e professoras acima, e também da descrição 
do primeiro momento do curso de formação feita pela profes-
sora Diana Araripe, no início deste tópico. Há uma predomi-
nância de conteúdos voltados para o “como” fazer pedagógico, 
a dimensão técnica do ensino, o que é, justamente, o âmago da 
pedagogia tecnicista. Nessa pedagogia, o elemento principal na 
relação de ensino-aprendizagem é a organização racional dos 
meios (SAVIANI, 1988). Ou seja, os docentes que frequentavam 
os cursos de formação do CFP eram preparados, prioritaria-
mente, em como dar aulas nos acampamentos escolares e, de 
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certo modo, executavam aquilo que foi pensado e planejado pela 
equipe do CFP para as aulas nos acampamentos. 

Com base em outras falas de docentes da Campanha De 
Pé no Chão, também percebemos – quando esses profissionais 
relatam sobre os conteúdos e suas metodologias na formação 
continuada – a influência da tendência progressivista ou movi-
mento escolanovista. Nesse sentido, apresentamos a fala da 
professora Salonilde Ferreira:

A gente trabalhava com aquela metodologia dos centros, 
círculos concêntricos, os temas. Como trabalhar aquele tema. 
Como além de ter o curso da Escola Normal. Na Escola Normal 
a gente começava a ter o curso desde o primeiro ano. 1° ano: 
observação; 2° ano: participação numa determinada área; 3° 
ano: assumia uma sala de aula. E como no planejamento tinha 
essa orientação, então a gente seguia nessas aulas a sistemáti-
ca do que a gente fazia. Incluía o conteúdo. Os temas: escola e 
família, cidade, estado (SALONILDE FERREIRA, 2013).

A professora Salonilde acentua, neste trecho de sua 
fala, que o trabalho pedagógico dos docentes em exercício 
deveria ocorrer com base na participação ativa das crianças 
e no envolvimento delas com o objeto de estudo, por meio de 
métodos de projetos. Essa é uma prática formativa que refle-
te os pressupostos teóricos da pedagogia renovada progres-
sivista, ou pedagogia nova, concernente à valorização da  
autoformação e da atividade espontânea da criança. Assim, 
há uma ênfase na educação como processo e não produto 
(GADOTTI, 1999). Segundo Libâneo (1986), no tocante à peda-
gogia nova, ele afirma que são valorizadas as tentativas expe-
rimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural 
e social, o método de solução de problemas. Segundo esse 
autor, ainda que os métodos variem, as escolas novas (Dewey, 
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Montessori, Decroly, Cousinet, psicologia genética de Piaget) 
partem sempre de atividades apropriadas à natureza do aluno 
e às etapas do seu desenvolvimento.

Apesar disso, em função dos objetivos de desenvolver 
uma educação com vista à formação de sujeitos conscientes e 
resistentes às realidades sociais que lhe são impostas, também 
foi possível perceber o uso de pressupostos teóricos freireanos 
nos cursos de formação oferecidos na Campanha. Freire discute 
a alfabetização em sua dimensão política voltada à defesa dos 
interesses das classes populares que estão às margens do fazer 
político dominante, relacionando as lutas políticas com a cons-
trução da hegemonia dessa classe. O diálogo e a participação dos 
educadores e educandos nas relações de ensino-aprendizagem 
como metodologia também é uma premissa da obra freireana. 
Nesse sentido, destacamos, primeiramente, alguns conteúdos 
narrados pelo professor Josemá Azevedo, que participou das 
formações com Paulo Freire para o trabalho a ser desenvol-
vido nos círculos de cultura e da professora Neide Varela que 
trabalhou no CFP. 

A gente teve essa iniciação na metodologia de Paulo Freire e 
com o entusiasmo da gente ia aplicar e na prática termos a 
função de educador (risos). Era o esforço que a gente fazia. 
(AZEVEDO, 2011).

[Formação política] era trabalhada. Na sala de aula a gente 
já começava a trabalhar esse despertar para o outro, para o 
funcionamento político [...] E era isso que os militares acha-
vam que a gente estava levando as pessoas para o outro lado 
porque a gente tentava despertar a consciência dele para 
questão de justiça, questão do outro, questão política. (NEIDE 
VARELA, 2013).
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Das narrativas apresentadas acima, percebemos que 
houve, no curso com Paulo Freire, o trabalho com conteúdos 
que remetem à formação política, abordados dentro de uma 
metodologia participativa. Ademais, com base nas narrativas 
anteriormente citadas, consideramos importante enfatizar a 
formação política que subsidiou práticas formativas e pedagógi-
cas comprometidas com a democracia e a valorização da cultura 
dos indivíduos. Conforme assinalam as falas dos docentes, quan-
do se referem aos conteúdos da formação, podemos perceber a 
influência da teoria progressista, especificamente da tendência 
progressista libertadora, que tem Paulo Freire como inspirador e 
divulgador, fundamentando práticas formativas na Campanha. 

Essa parte política existia. Se você está se referindo a político 
como a pessoa ser conhecedor dos seus direitos e seus deveres 
como cidadão [...] o direito a educação, respeito ao credo [...] 
(SALONILDE FERREIRA, 2013).

Falavam em Paulo Freire. Falava muito na igualdade. [...] eles 
focavam mais no aluno. O nosso auge era justamente se o 
aluno estava sendo alfabetizado ou não. A parte política fica-
va um pouco de lado. Agora o aluno era prioridade, o que fazer 
para melhorar a educação no Brasil era prioridade das aulas 
de planejamento (SALETE SOUZA, 2013).

Segundo a filosofia da Campanha fulano de tal não estava 
alfabetizado se ele não tivesse um pouco de politização. [...] 
se você não tem um pouco de politização você não pode ser 
considerado alfabetizado. [...] se pegava uma assunto impor-
tante da semana e se fazia o comentário dentro da sala de 
aula. Questão de saneamento básico, da água que não [...], da 
energia (ARAÚJO, 2011).

Com base nas falas dessas professoras, perceber-
mos a centralidade da conscientização política na formação 
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docente da Campanha, bem como as “lacunas” ou a existência 
de momentos em que essa centralidade não é garantida, confor-
me explicita a professora Salete. É importante ressaltar que 
a centralidade da conscientização política está presente nas 
narrativas dos docentes do CFP e da Escola de Demonstração, 
que fazem parte do grupo dos profissionais que já possuía 
formação político-pedagógica anterior à Campanha De Pé no 
Chão; e as “lacunas” podem ser percebidas na fala da professora 
Salete, que não possuía essa mesma formação.

Embora os docentes tenham narrado práticas formativas 
cotidianas que nos parecem contraditórias com a filosofia políti-
ca da Campanha De Pé no Chão, entendemos que essas narrativas 
nos ajudam a compreender as relações complexas do cotidiano da 
formação docente na Campanha, no que diz respeito ao compro-
misso de professores/as de buscar fazer o que é eticamente e 
politicamente defendido por eles. Houve, pois, um esforço por 
parte dos docentes em desenvolver uma prática coerente entre 
o pensar e o fazer (FREIRE, 2011). Nesse sentido, a narrativa da 
professora a seguir ressalta esse compromisso entre suas opções 
políticas democráticas libertadoras e a prática educativa que 
buscava desenvolver no cotidiano da Campanha De Pé no Chão.

Porque você sair de uma escola [...], aquilo que você está 
aprendendo lá dentro quando você for aplicar lá fora é muito 
diferente. Quando eu saí eu achava que ia mudar o mundo 
[...] Na Campanha eu tive a satisfação de ver que tudo aquilo 
que eu desejei na Escola Normal eu tive condições de fazer 
porque tinha material, tinha quem quisesse que a gente 
fizesse, tinha quem puxasse por a gente para que a gente 
tivesse condições de desenvolver os potenciais [...] Então aí 
fui me preparando para ser profissional. Eu sempre digo 
que eu aprendi a trabalhar na Campanha por todas essas 
questões. Por terem me dado condições de trabalhar e por 
terem me preparado para o trabalho [...] aprendi na prática 
e com a prática (ARAÚJO, 2013).



O EMARANHADO DE TEORIAS PEDAGÓGICAS NAS ARTES DE FAZER DOS 
DOCENTES DA CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE APRENDE A LER

Fernanda Mayara Sales de Aquino 
Marisa Narcizo Sampaio

287

Artes de fazer no cotidiano da Campanha

Chamamos a atenção para a necessidade de perceber os 
docentes da Campanha De Pé no Chão como sujeitos criado-
res, capazes de mobilizar as teorias e criar outros saberes e 
outras formas de fazer, com base no que foi discutido até agora, 
principalmente no que se refere a: mobilização, por parte dos 
docentes, de diversas teorias pedagógicas, ainda que liberais, 
numa Campanha que se propõe popular e democrática; compro-
metimento de professores/as dessa Campanha em democratizar 
a educação com o artefato pedagógico que possuíam, naquela 
época, para atingir os ideais políticos no tocante à aprendiza-
gem dos alunos e alunas. Esse é um processo que pode parecer 
contraditório, mas, conforme Morin (2000), a contradição e o 
caos também constituem espaço de criação e inovação.

Nesse processo, a Campanha foi criada por proposi-
ção da população com a ideia dos acampamentos escolares e 
também de seus educadores populares, no cotidiano de suas 
práticas formativas. Assim, os conhecimentos que foram sendo 
produzidos pelos professores e professoras da Campanha em 
diversos momentos de suas vidas – formação inicial e conti-
nuada, experiências educativas anteriores, práticas cotidianas 
culturais nas quais estiveram envolvidos – criaram formas de 
apreender a realidade cotidiana da prática formativa e peda-
gógica da Campanha De Pé no Chão, em processos que “[...] 
produzem mosaicos que se conectam, unem-se, dão-se nós, 
transpõem fios e se enredam em uma trama sempre renovável” 
(PAIVA, 2012, p. 85). A seguir, apresentamos algumas falas que 
nos fizeram refletir sobre as produções criativas de docentes 
no cotidiano da Campanha. 
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Na realidade esses materiais eram criados pela gente. 
Aqueles slides etc. Eram criados a partir da interação com o 
grupo. A gente não usava aquilo que foi feito no treinamen-
to. O treinamento foi feito para monitores que tinham uma 
determinada vivência, que era uma vivência diferente da 
nossa. (AZEVEDO, 2013).

[...] no cotidiano, lendo, ouvindo, debatendo. Uma das orienta-
ções dadas era isso, era associação de conteúdos para facilitar 
o conhecimento. [Referente à forma como aprendeu a fazer 
interdisciplinaridade]. (ARAÚJO, 2013).

Tais narrativas remetem aos momentos de criação e 
inovação dos docentes. Quanto à essa criação, destacamos que 
se trata de, a partir das experiências vividas anteriormente e 
de concepções teóricas adotadas, reinventar/criar na prática 
pedagógica cotidiana novas maneiras de fazer, a fim de facilitar 
a aprendizagem dos alunos do círculo de cultura e da Escola de 
Demonstração. Na concepção de Certeau (2012), “maneiras de 
fazer” referem-se às diversas práticas cotidianas resultantes da 
apropriação pelos usuários do espaço organizado pelas técni-
cas da produção sociocultural. Certeau chama esse processo 
de invenção no cotidiano, na qual se encontram diferentes 
formas de fazer não previstas nem prescritas. É justamente 
o que fazem os professores quando criam recursos didáticos, 
estratégias de ensino etc.

É importante destacar que as narrativas partem 
de docentes que integram a equipe do CFP, da Escola de 
Demonstração e dos círculos de cultura. Isso reforça o que 
foi citado anteriormente quanto a ser esse grupo quem mais 
criava ao operacionalizar diferentes teorias pedagógicas em 
detrimento dos professores/as dos acampamentos escola-
res. No tocante a essa criação, por parte da equipe do CFP e 
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do coordenador dos círculos de cultura, as narrativas como 
docentes criavam, na prática cotidiana educativa, formas 
de trabalho que permitissem a aprendizagem dos alunos de 
maneira mais significativa.

É neste sentido que entendo as professoras como sujeitos que 
praticam teorias, que traçam seu caminho de relação com as 
teorias e orientações de maneira própria e muito diversa, não 
como fruto de uma vontade absoluta do sujeito, já que somos 
sujeitos imersos na nossa cultura, mas a partir do seu vivido 
entrelaçado com o que recebem de diversas fontes, através 
de variados canais, em um processo no qual a atuação do/no 
coletivo e o diálogo são fundamentais (SAMPAIO, 2008, p. 132).

Assim, embora se trate de uma experiência complexa em 
que muitas vezes a presença de teorias tradicionais ou mesmo 
a complexidade das relações de poder tenham sido ressalta-
das, nós a compreendemos, por tudo o que foi discutido neste 
texto, como uma experiência de educação popular, mas não 
isenta de contradições e incertezas inerentes a toda prática 
pedagógica e humana.

Como já dissemos, é possível perceber a riqueza e o movi-
mento de diferentes tendências pedagógicas influenciando a 
prática formativa de docentes na Campanha De Pé no Chão. 
Porém, também se faz necessário lembrar que os docentes que 
narram práticas formativas e pedagógicas influenciadas por 
outras maneiras de fazer, para além da pedagogia tradicional, 
são os mesmos que compunham a equipe do CFP, que dispu-
nham de formação político-pedagógica precedente à Campanha 
De Pé no Chão. Isso nos leva a pensar serem esses docentes que 
mais mobilizaram diferentes teorias educativas e, consequente-
mente, que mais criavam, ao passo que aqueles que receberam 
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formação dessa equipe operacionalizavam/executavam o que 
lhes era instruído.

Com isso, não estamos afirmando que os professores/as 
formados no CFP apenas recebiam de forma passiva e repro-
duziam os saberes e princípios político-pedagógicos aprendi-
dos no Centro, pois, retomando o conceito de uso de Certeau 
(2012), entendemos esses docentes como praticantes que conso-
mem e dão vida própria ao que recebem. Podemos perceber, no 
decorrer das narrativas sobre o cotidiano da formação docente 
dos professores e professoras na Campanha que os executores 
também criavam e aqueles que criavam também executavam. 
Há, na verdade, tensão/complexidade no cotidiano da prática 
formativa da Campanha De Pé no Chão.

Por fim, reiteramos que a Campanha foi uma experiência 
educativa que apresenta, no cotidiano de suas práticas forma-
tivas, a presença de diversos elementos oriundos de diferentes 
teorias, por vezes antagônicas, mas que substanciam práti-
cas docentes comprometidas com a aprendizagem dos alunos. 
Ou seja, com base nas narrativas de docentes da Campanha 
De Pé no Chão, afirmamos que não se trata de uma experiên-
cia influenciada pela tendência tradicional, ou tecnicista,  
progressivista ou progressista, mas todas estão presentes, simul-
taneamente, no cotidiano da prática formativa de professores/
as da Campanha, revelando o processo complexo e, por vezes, 
tenso da formação docente num contexto de Educação Popular. 

Assim, esse processo é complexo no sentido do termo 
“complexus: o que é tecido junto” (MORIN, 2012, p. 89). A noção 
de complexidade nos ajuda a atentar e compreender essa coexis-
tência, na Campanha De Pé no Chão, de práticasteoriaspráticas 
antagônicas e complementares. Consideramos importante 
destacar que a consciência acerca da complexidade das práticas 
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de formação não é algo que deve ocorrer, apenas, entre educado-
res populares, mas também entre todos que praticamos a educa-
ção, uma vez que somos sujeitos complexos, estamos sempre 
produzindo e imersos em relações complexas. A consciência 
da existência dessa tensão na formação docente da Campanha 
De Pé no Chão ensina a não sermos dogmáticos em relação a 
uma ou outra teoria pedagógica, enxergando-as como verdade 
absoluta e noções cristalizadas, visto que, diante da incerte-
za e das contradições dos cotidianos das práticas educativas é 
preciso considerar diversas teorias e diversos conhecimentos 
construídos nos diferentes espaçostempos formativos pelos quais  
passamos, a fim de que os alunos e alunas aprendam.
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JOVENS EDUCANDOS DA EJA E 
O SENTIDO DA CERTIFICAÇÃO 

PARA UM FUTURO MELHOR

Luana Sobral Hilario
Alessandro Augusto de Azevedo

Em face das complexas questões que envolvem as dificuldades 
para a permanência dos sujeitos que se aventuram a frequen-
tar as salas de aula na modalidade EJA (Educação de Jovens 
e Adultos), a compreensão dos laços que unem os processos 
educacionais às dimensões significativas da realidade em que 
vivem esses sujeitos tem aparecido com frequência na produ-
ção acadêmica, como tentativa de buscar na existência – ou 
não – desses laços, pistas que desvendem as razões pelas quais 
se configura o fenômeno que muitos denominam de “evasão”, 
“abandono”, “desistência” ou, como preferimos denominar, 
essas relações intermitentes com o universo escolar.

Essa intermitência é vivida ora como efeito de exterio-
ridades que se impõem aos sujeitos, induzindo-os a optar pela 
progressiva ausência às atividades escolares – como são os 
casos em que aos sujeitos não é possível conciliar a rotina de 
trabalho e as rotinas escolares; ora como efeito de um desen-
contro que se estabelece entre as expectativas, as rotinas, os 
rituais e as experiências de aprendizagem apresentadas pelo 
universo escolar e o que os sujeitos estão dispostos a experien-
ciar. Essa intermitência pode ser, assim, interpretada como um 
desencontro entre experiências: aquelas que a escola propõe 
e aquelas que os sujeitos estão dispostos a vivenciar.

3.3
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Nesta pesquisa, quando tratamos do termo “experiên-
cia”1, nós nos remetemos a vivências que não se afirmam como 
uma exterioridade em relação ao sujeito, mas que se instituem 
em interação profunda com ele, como parte dele, isto é, uma 
dimensão do existir que o atravessa e, assim, delimita (em graus 
diversos) horizontes e representações da realidade que brotam 
do sujeito e se entranham em sua criticidade.

Como nos indica Bondía (2002), a experiência não é o que 
acontece, mas o que nos acontece, relaciona-se à apropriação 
subjetivo-coletiva de tudo o que se passa, ou o que Thompson 
(1984) se refere quando fala do “tratar” as experiências pelos 
sujeitos sociais em sua trama de imersão/emersão no curso da 
história. Experiência, nesse caso, apresenta-se como uma cate-
goria-chave, na medida em que condensa a relação do sujeito 
com o mundo, no interior da qual se processa seu protagonismo, 
condicionado por dimensões da realidade que, por vezes, apare-
cem-lhe como exterioridades, mas também animado por escolhas 
e direções que se afirmam como desdobramentos de seus hori-
zontes imediatos ou utópicos, moldando e redimensionando, 

1  A expressão Experiência, nesta pesquisa, é utilizada na perspectiva 

sugerida por Bondía (2002), ao ressaltar sua associação às dimensões de 

Travessia e Perigo, tal como é possível se deduzir quando observamos 

suas origens nas línguas latinas e germânicas. Em sua origem latina 

– experiri (provar, experimentar) – experiência denota um encontro 

ou uma relação com algo que se experimenta, que se prova. O radical 

periri, por sua vez, também é encontrado em periculum, perigo, e sua 

raiz indo-europeia é per, com a qual se relaciona a ideia de travessia, 

bem como a ideia de prova. O atravessar implica se expor ao perigo, 

estar disponível para ser território do vivido.
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também, a realidade. Se a experiência é esse processo que se 
entranha no sujeito – que o toca – então, esse sujeito é 

algo como um território de passagem, algo como uma super-
fície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, 
produz alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns 
vestígios, alguns efeitos (BONDÍA, 2002, p. 24).

O debruçar-se sobre esse sujeito da Educação de Jovens 
e Adultos não se faz sem que dimensionemos esses horizontes, 
representações e marcas históricas que atravessam sua relação 
com o mundo e consigo mesmo. Eles nos ajudam a compreender 
os processos que somente os sujeitos perseguiram a partir da 
própria reflexão que fizeram de si mesmos e de suas respectivas 
inserções no mundo. Outrossim, ajudam a pensar caminhos, 
trilhas que em sendo compartilhadas pelos múltiplos sujeitos 
que atuam na área da EJA, permitem vislumbrar alternativas, 
proposições e estratégias mais capazes de enfrentar os desafios 
de emancipação que devem compor as práticas pedagógicas 
dessa modalidade de ensino.

O presente escrito é apenas uma parte de uma investi-
gação realizada numa escola, da rede pública estadual do Rio 
Grande do Norte, localizada em Natal-RN, que teve por objeti-
vo compreender os sentidos que os sujeitos jovens educandos 
da EJA atribuem aos saberes escolares. Nessa perspectiva, tem 
como pressuposto que a relação estabelecida pelos sujeitos 
educandos com os saberes escolares ocupa um lugar funda-
mental no conjunto de condicionantes de seu percurso escolar.

A decisão de nos aproximarmos dos educandos da EJA a 
partir do sentido que eles atribuem aos saberes escolares impli-
ca assumirmos uma compreensão mínima do que estaríamos 
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chamando de saber. Sob essa ótica, a primeira coisa a ser dita é 
que não existe saber sem sujeito, sujeito da atividade, em rela-
ção com ele mesmo, com o mundo e com os outros. Portanto, o 
saber que muitas vezes se apresenta como um conteúdo inte-
lectual, como algo possível de ser “colocado na cabeça”, é na 
verdade resultado de relações. 

Nesse sentido, o que antes poderia ser entendido exclu-
sivamente como objeto autônomo, capaz de ser registrado ou 
encontrado em livros, passa a ser visto como relação e ativida-
de de sujeitos, de modo que mesmo o saber-objeto, ou seja, o 
saber que se apresenta como objeto intelectual, referente de um 
dado conteúdo do pensamento, ainda assim, ele é uma relação 
(CHARLOT, 2000). Portanto, quando nos referimos aos sabe-
res escolares, não estamos a resumir os conteúdos das áreas 
específicas como saberes em si, mas nos posicionamos a partir 
de uma compreensão mais ampla de experiência de relação. 
Isso significa que nos remetemos aos saberes escolares impli-
cados nas múltiplas relações que o sujeito estabelece: com os 
conteúdos, com a linguagem predominante na escola, com os 
comportamentos exigidos pela instituição, com os profissionais 
docentes, com os saberes experienciados fora da escola, com os 
seus pares, com suas expectativas de futuro.

Horizontes metodológicos  

A busca por compreender os sentidos atribuídos pelos 
sujeitos educandos da EJA aos saberes escolares nos conduziram 
a optar pela abordagem metodológica da análise compreensiva 
do discurso pela via da “Entrevista Compreensiva”, tal como 
proposta pelo por Kaufmann (2013, p. 98), especialista da vida 
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cotidiana, para quem essa metodologia oportuniza ao pesqui-
sador ocupar “[...] uma posição privilegiada de observação, de 
captura direta da construção social da realidade através da 
pessoa que fala diante dele”.

Essa perspectiva metodológica, de base epistemológi-
ca etnográfica, estabelece uma relação intersubjetiva entre 
pesquisador e objeto e, assim, ao iniciar um trabalho desse tipo, 
o pesquisador traz para a experiência investigativa seus siste-
mas de valores e seus esquemas de interpretação, ao mesmo 
tempo que precisa tomar ciência dos sistemas de valores e 
esquemas de interpretação das pessoas observadas ou entre-
vistadas, de modo a estabelecer relações com estas a fim de 
reconhecer outras lógicas de compreender, conceber e ressig-
nificar o mundo.

A opção pela entrevista compreensiva pressupõe uma 
abertura ao interlocutor, ao seu mundo, sua fala, seu pensamen-
to e seu olhar. Com o objetivo de ouvi-lo, inclusive no seu silêncio, 
na hesitação, no medo em responder ou, ainda, no orgulho e no 
entusiasmo em tratar sobre determinado assunto. Isso porque a 
fala do entrevistado é considerada uma materialização de suas 
vivências concretas, uma revelação da realidade social, expres-
são de crenças, representações de si e do mundo (SILVA, 2006).

Portanto, enveredar-se por esse caminho é empreender-
-se no esforço de compreender a pessoa, suas palavras e ações 
dentro de uma realidade social, tecida a partir de relações. 
Nesse processo, nós nos referimos a sujeitos socialmente ativos, 
produtores de sentidos e intérpretes de sua própria realidade. 
Assim, trabalhamos com o indivíduo, sem com isso nos restrin-
girmos a ele, mas o entendendo inserido em uma relação com 
a sociedade, que o constitui como sujeito social.
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A proposta de considerar a fala do interlocutor, como 
a expressividade dos valores, como meio para compreensão 
da ação social, apresenta-se como extremamente funcional às 
finalidades da investigação, na medida em que busca o desve-
lamento dos sentidos, a relação dos sujeitos com os desejos, 
contextualizada em sistema de valores, quer dizer, a busca pela 
compreensão desses sentidos imersos numa construção social 
da realidade, sem haver ruptura entre o objetivo e o subjetivo, 
o social e o individual (KAUFMANN, 2013).

Tal perspectiva dialoga diretamente com a concepção 
de sentido teorizada por Augé (1994), para quem o sentido é 
primeiramente social, por isso tecido e respaldado de significa-
do nas relações. Assim, o sentido social é constituído por duas 
linguagens: a identidade e a alteridade. A primeira se caracte-
riza como ambivalente e sociopolítica, engloba os lugares, as 
pertenças do par individual e coletivo (sociedade). A segunda 
se impõe como ambígua e de linguagem psicofilosófica, englo-
bando algo que não é uma coisa e nem outra, mas se faz como 
uma terceira definida pelo par do si mesmo e dos outros. 

Desse modo, a compreensão do sentido é a compreensão 
do sentido social, que é dado em processo a partir do lugar de 
fala do sujeito, da posição social que ocupa, do poder exerci-
do, das relações tecidas, da interpretação que faz de si mesmo, 
das influências recebidas e dos papéis sociais desempenhados. 
Portanto, neste estudo, o sentido alude à inseparabilidade 
entre o indivíduo e a sociedade, de modo que não podemos 
compreender o sujeito isolado das redes de relações às quais 
ele está implicado.

As elaborações de Augé (1994), em nosso entendimento, 
estabelece interseção com as teorizações de Charlot (2005) que, 
ao discorrer sobre a relação dos sujeitos com o saber, afirma 
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que o sentido é estabelecido na relação do sujeito com o mundo, 
com o outro e consigo mesmo. Desse modo, essas relações e 
seus sentidos se dão pelos condicionantes de uma posição social 
que o sujeito ocupa e do modelo de sociedade com que ele se 
relaciona, contudo, com marcas de uma singularidade própria 
de cada sujeito e das interpretações também particulares de 
cada indivíduo.

Dito de outra maneira, o sentido atribuído pelo sujeito 
ao saber tem caráter objetivo e subjetivo. Objetivo, pois parte 
de uma posição e condição social definidas. Todavia, apesar 
do condicionante social, o sujeito é ativo, ele age nessa relação 
com a sociedade. Logo, desempenha seu papel sobre o mundo 
conforme sua subjetividade.

Referimo-nos, pois, sempre a um sentido dado por um 
ser humano naturalmente inacabado, portador de desejos e de 
relação com outros sujeitos; um ser social, que ocupa uma posi-
ção social num mundo social regido por linguagem, símbolos, 
leis e comportamentos sociais; e um ser singular, distinto de 
qualquer outro ser, que interpreta e atribui sentido ao mundo 
e a si mesmo (CHARLOT, 2005).

Sendo o sujeito esse ser simultaneamente social e singu-
lar, não podemos, na busca por compreendê-lo, resumi-lo à sua 
individualidade, delegando à sua intimidade o sentido que ele 
atribui às relações. Tampouco podemos justificá-lo apenas pela 
sua posição social, pois mesmo sendo uma atividade socialmen-
te definida, ela é executada por um sujeito. Em resumo:

É preciso levar em consideração o sujeito na singularidade de 
sua história e as atividades que ele realiza sem esquecer, no 
entanto, que essa história e essas atividades se desenvolvem 
em um mundo social, estruturado por processos de domina-
ção [...]. O indivíduo não se define somente por sua posição 
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social ou pela de seus pais; ele tem uma história; passa por 
experiências; interpreta essa história e essa experiência; dá 
sentido (consciente ou inconscientemente) ao mundo, aos 
outros e a si mesmo. Em resumo, é um sujeito indissociavel-
mente social e singular. E como tal que se deve estudar sua 
relação com o saber (CHARLOT, 2000, p. 40).

É sob esse prisma que se entende que a atribuição de 
sentido se dá mediante o reconhecimento por parte do sujeito 
de uma situação significativa, que mobiliza o sujeito a parti-
cipar dela, uma vez que esse processo não é passivo, livre de 
esforço e espontâneo. Portanto, o que estamos delineando é que 
o movimento de se relacionar com o saber é necessariamen-
te uma atividade de atribuir sentidos, os quais se configuram 
referendados consoantes à posição social ocupada pelo sujeito, 
sua história de vida, sua singularidade e desejos particulares. 

Nessa direção, vem o interesse por compreender essa 
atribuição de sentido a partir da relação com o saber viven-
ciada por jovens educandos que frequentam a modalidade 
Educação de Jovens e Adultos. Entre outras razões, essa opção 
se ancorou nas observações de Carrano (2007), segundo o qual 
a expressividade estatística de jovens na EJA extrapola o âmbito  
quantitativo. Sua relevância é da ordem cultural, de identidade 
e de trajetórias. Dito de outra forma, aquilo que se tem chama-
do de “juvenilização da EJA” passa obviamente pelo número 
crescente de jovens na modalidade, mas, sobretudo, implica 
desafios pedagógicos e políticos a que esses sujeitos com escola-
rização acidentada, distorção idade-série e oriundos de famílias 
com baixo capital cultural têm imposto ao rígido e conservador 
sistema de educação básica.

Sob esse viés, o desafio pedagógico é ampliado quando 
lembramos que a juventude é plural, já que não se restringe 
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à temporalidade e à aquisição de novas feições e capacidades 
físicas. Sobre a composição dessa juventude incide as experiên-
cias antecedentes, dependente das influências e relações que os 
sujeitos estabelecem com o mundo social, com as instituições 
formadoras (família, escola, igreja), a interpretação feita desse 
lugar social que ocupa, bem como as possibilidades de se viven-
ciar essa etapa. Portanto, já se fala de “juventudes”, no plural, 
ressaltando a diversidade em ser jovem (DAYRELL, 2003).

Para efeito das observações apontadas neste artigo, 
consideramos para análise as entrevistas realizadas com onze 
jovens, mesmo sabendo que em termos quantitativos, para uma 
entrevista padronizada, esse número poderia ser questiona-
do como não tendo representatividade. Porém, na Entrevista 
Compreensiva, não se trata de se constituir uma amostra, mas 
de ter um parâmetro adequado de escolha dos informantes, de 
acordo com os objetivos da investigação. 

Os interlocutores da pesquisa foram jovens entre 15 e 
17 anos, sem filhos, com histórico de inúmeras reprovações, 
filhos de pais analfabetos ou com baixo nível de escolaridade. A 
menor parte desses jovens teve vivências de trabalho que acon-
teceram de forma abreviada e/ou tutelada pelo pai e sempre na 
informalidade. Todos revelaram que quando não estão na esco-
la ficam bastante tempo na ociosidade. Foi com esses sujeitos, 
que vivenciam sua juventude com semelhanças e singularida-
des, que estabelecemos o nosso diálogo, num trabalho que nos 
permitiu a imersão nos processos de identificação da relação do 
sentido individual dado por cada jovem educando no contexto 
de uma construção discursiva mais geral.

No tocante aos objetivos deste estudo, trazemos um 
dos eixos discursivos do conjunto de sentidos atribuídos pelos 
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educandos à relação que estabelecem com os saberes escolares: 
o sentido do “futuro melhor”. 

O sentido do “futuro melhor” 
para jovens educandos

Sabemos que mesmo existindo compreensões diver-
gentes sobre o papel e a função da escola na nossa sociedade, 
historicamente, a ela foi atribuída a condição de agência por 
excelência para oportunizar aprendizagens e processos de 
socialização de conhecimentos, saberes e rituais de sociali-
zação, ou seja, a escola é referência como o lugar de aprender, 
conhecer e saber. Seu alcance se dá na dimensão moral, econô-
mica, social, cultural e política.

A valorização da escola tornou-se universal de tal modo 
que, ao longo da história e na maioria das sociedades contem-
porâneas, “naturalizou-se” sua existência, bem como se consi-
derou igualmente “previsível” a vivência escolar para todos os 
sujeitos. Isso se deu de tal maneira que o consenso sobre a indis-
pensabilidade da escola e suas vantagens escusa a necessidade 
de problematizarmos as “obviedades” da sua criação e manu-
tenção, da sua função, dos seus objetivos, do seu alcance e das 
implicações para o homem e sua sociedade. Em outras palavras:

[...] a educação promovida nas instituições escolares faz parte 
dessas realidades sociais quase naturais que constituem 
nossas vidas e se esvaem em nossa consciência. Ingressar, 
estar, permanecer por um tempo nas escolas – em qualquer 
instituição escolar – é uma experiência tão natural e coti-
diana que nem sequer tomamos consciência da razão de ser 
de sua existência, da sua contingência, de sua possível provi-
soriedade no tempo, das funções que cumpriu, cumpre ou 
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poderá cumprir, dos significados que tem na vida das pessoas, 
nas sociedades e cultura (SACRISTÁN, 2001, p. 11).

O contraditório dessa experiência, na fala dos educan-
dos entrevistados, está na simultânea valorização “natural” da 
presença da instituição escolar em suas vidas e da relação distan-
te com os ensinamentos, conhecimentos e saberes propriamente 
escolares. Isso ocorre ao ponto de, quando questionados sobre 
quais aprendizagens a instituição havia promovido, eles não 
acionarem respostas com facilidade, apontando, quando muito, 
aprendizagens elementares como ler, escrever e contar.

Importante ressaltar, por ora, que a referência a “apren-
dizagens elementares” não significa da nossa parte uma desqua-
lificação ou desvalorização às aprendizagens mencionadas pelos 
jovens interlocutores (ler, escrever e contar), mas apenas parti-
mos do pressuposto que esses saberes são, na verdade, a porta 
de entrada para outros saberes. Apropriar-se do ler, do escrever 
e da matemática básica é, na verdade, a condição para acessar 
muitos outros conteúdos. Ou, nas palavras de Pinto (2010, p. 88):

É evidente que se necessita aprender os elementos básicos 
do saber letrado, as primeiras letras, a escrita, os rudimen-
tos da matemática, mas este saber, ainda que fundamental e 
indispensável, só vale por seu significado instrumental, por 
aquilo que possibilita ao educando chegar a saber. É o saber 
para chegar ao saber, para o mais saber. [...] Do contrário, 
a simples alfabetização é um jogo sem finalidade, um luxo 
social que não recompensa a comunidade dos elevados custos 
que apresenta. 

Empenhamo-nos, pois, em conhecer quais os interes-
ses, objetivos e mobilizações para esses jovens permanecerem 
na escola, inclusive após várias reprovações, mas, sobretudo, 
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preocupamo-nos em compreender o porquê da “insistência” de 
esses sujeitos permanecerem na instituição de ensino, mesmo 
ela proporcionando mínimas e incipientes aprendizagens.

Movidos por essas inquietudes, questionamos aos jovens 
sobre as razões para estudarem. Nesse sentido, tanto apre-
sentavam respostas rápidas como dotadas de alto nível de 
generalidade. Assim, se quiséssemos nos limitar a dizer que os 
educandos justificaram seu interesse pela escola, sua insistên-
cia e persistência em estudar tendo por finalidade “um futuro 
melhor”, “ser alguém na vida” ou para “ter um trabalho”, não 
estaríamos deixando de dizer o que primeiro e majoritaria-
mente ouvimos deles.

Joyce, uma de nossas interlocutoras, de forma bastante 
convicta explicou: “Estudo para ter um futuro melhor. Que eu 
penso em trabalhar e dar um futuro melhor pra minha mãe e 
pros meus irmãos”. Na mesma perspectiva, Mateus, outro dos 
sujeitos entrevistados, justificou: “Quando eu tiver maior, vou 
ter que arrumar um emprego, com certeza, para ajudar minha 
vó. E sempre exige estudo para você arrumar um emprego”. 
A linha que relaciona estudo e emprego aparece, também, na 
fala de outro interlocutor, Aluísio, que quando questionado 
sobre seu interesse em estudar, respondeu: “Para arrumar um  
emprego melhor lá na frente”. Deyse disse algo equivalente, 
acrescentando detalhes sobre a importância do “estudo”: 

Quando a pessoa vai trabalhar tem que ter uma série muito 
boa. Porque a pessoa vai entregar assim o coisa [currículo] 
aí a pessoa não fica porque não tem a série boa. [...] aí botei 
na cabeça, vou estudar porque quero ser alguém na vida lá 
na frente.
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O jovem Lázaro comentou suas pretensões com o estu-
do: “Na EJA é melhor para terminar mais rápido, porque faz 
dois anos em um. Aí quero mesmo terminar meus estudos 
para arranjar um trabalho”. Jaqueline considerou o seguin-
te: “Porque eu tô vendo que estou ficando mais velha, e quero 
trabalhar e sem estudo vai ficar mais difícil. Aí pronto, quero 
terminar meus estudos e conseguir algum emprego”.

São falas que revelam uma mesma narrativa: a “conclusão 
dos estudos” – Ensino Médio – para se conseguir um emprego 
e garantir, assim, um “futuro melhor”. Em suas entrelinhas, 
várias questões ganham saliência, mas podemos destacar duas 
delas que mantêm relação intrínseca e nos parecem relevantes: 
a crença no poder transformador da escola; e a escola mais 
como lugar de legitimação de um conhecimento por meio de 
uma certificação e menos como lugar de efetiva aprendizagem.

De forma muito explícita, os jovens justificaram seu 
interesse pelo estudo em prol do reconhecimento social – “ser 
alguém na vida”. Nesse caso, revela-se a crença na possibili-
dade de provocar mudanças nas condições de vida, a partir 
da conquista de um bom emprego, o qual, no entendimento 
deles, pressupõe a passagem pela escola. São jovens, portanto, 
que enxergam na instituição a chance de ter suas realizações 
alcançadas e os sonhos materializados.

Essa esperança depositada na educação escolar corro-
bora e é alimentada por um ideal histórico e socialmente 
construído sobre ela, que emergiu como uma das “esperanças  
modernas”, isto é, a crença no progresso, nos avanços e nas 
melhorias sociais a partir da apropriação da cultura e dos 
saberes canonizados pela instituição escolar, responsável por 
massificar o acesso a essa cultura e aos saberes, a fim de que 
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cada indivíduo possa sentir-se socializado e em condições de 
melhorar sua própria vida (SACRISTÁN, 2001).

A partir das falas dos educandos, revela-se que a conquis-
ta de um futuro melhor passa pela obtenção de um posto de 
trabalho e que, para tal êxito, especialmente entre os jovens, 
tem-se por condição ser escolarizado. Nessa questão, temos 
igualmente a presença de um discurso homogeneizador e de 
aguda influência no imaginário social: para se ter um emprego 
é preciso ter estudo, tal como reproduzido por uma aluna: “Mãe 
me diz: ‘Até para ser gari tem que ter estudo’”.

Embora não nos seja possível negar essa “premissa” de 
que mais oportunidades possam se apresentar àqueles que 
dispõem de melhor escolarização, igualmente questionável seria 
adotarmo-la como uma verdade absoluta, na medida em que as 
regras para entrada no mercado de trabalho e de ascensão nas  
trajetórias profissionais não prescindem de altos níveis de esco-
larização em todos dos ramos de atividade econômica, mas são 
influenciadas e definidas, também, por determinações e lógicas 
do próprio mercado e dos empreendimentos econômicos.

De toda forma, o interesse dos jovens pelos estudos tem 
como grande objetivo a inserção no mercado de trabalho, a 
partir de expectativas e de uma argumentação que se susten-
tam no imaginário e nos próprios objetivos de fundação da 
escola moderna pelos quais a escolaridade é passagem obriga-
tória para o ingresso no trabalho em outras condições. 

Apesar de atribuírem à escola esse poder de operar 
mudanças em suas vidas, os jovens não conseguem esta-
belecer relação entre o que é ensinado pela escola e o que  
possivelmente será(ia) exigido no mercado de trabalho. Ou seja, 
ao mesmo tempo que entendem que sem as experiências escola-
res (o que chamam genericamente de “estudo”) não se consegue 
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uma ocupação no mercado de trabalho (ou essa possibilidade se 
torna mais difícil), não sabem ou não identificam o quê, efetiva-
mente, da escola eles mobilizarão quando empregados.

Essa constatação nos remete a uma observação feita e 
nomeada por Charlot (1996) de “relação mágica com o saber”, 
isto é, os educandos associam ocupação profissional à escola 
sem menção às aprendizagens oriundas desta. Por isso, a maio-
ria deles só encontra sentido em ir à escola para conseguir “um 
diploma”, para “ter um bom emprego”, “ganhar dinheiro” e ter 
“uma vida normal”, contudo, sem referências àquilo que há de 
mais específico na escola: o saber (CHARLOT, 1996). 

Essa “relação mágica com o saber” conduz-nos para a 
segunda questão emergente das narrativas dos interlocutores: 
a escola aparecendo mais como lugar de certificação e menos 
como lugar de aprendizagem. Assim, se a instituição de ensi-
no é apontada pelos educandos como indispensável para a 
conquista de um trabalho, mas não se faz alusão aos saberes 
que operam nessa conquista, é preciso nos perguntarmos que 
processos e mecanismos embotam a aprendizagem dos saberes, 
ou os próprios saberes em si, no que tange à funcionalidade da 
escola à conquista da inserção desses educandos no mercado de 
trabalho. Não se trata apenas de identificarmos os mecanismos 
e processos que possibilitam (ou não) essa interseção entre os 
sujeitos e os objetivos que almejam ao entrar na escola, mas se 
questionar o porquê dessa “presença” mágica e compreender 
como os sujeitos traduzem tudo isso nas estratégias que esta-
belecem e as expectativas que nutrem para se reinserirem e 
permanecerem frequentando as escolas.

Alguns discursos são bastante diretos e evidenciam o 
interesse pelo certificado, pois quando falam da escola como 
ponte para se conseguir um emprego, ocorre a associação direta 
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com a exigência do mercado de trabalho: “Quando a pessoa vai 
trabalhar tem que ter uma série muito boa. Por que a pessoa vai 
entregar assim o coisa [currículo] aí a pessoa não fica porque 
não tem a série boa” (Deyse); “sempre exige estudo para você 
arrumar um emprego” (Mateus).

Quando das entrevistas, os interlocutores confessavam 
a crença e o interesse nos estudos em razão da obtenção de 
um diploma, na medida em que ele legitima e supostamente 
comprova capacidades e habilidades desses jovens para ocupa-
rem postos de trabalho. Sua condição de horizonte principal 
desses educandos, associada ao simbolismo de ser a mate-
rialização das aprendizagens e dos saberes supostamente  
vivenciados e/ou incorporados, dilui e faz desaparecer a mate-
rialidade das próprias aprendizagens e dos saberes, já que os 
sujeitos não conseguem estabelecer relação entre o que foi incor-
porado durante a vivência escolar e as exigências do mundo do 
trabalho (que não seja o próprio certificado ou diploma). 

Essa realidade não escapa às percepções dos próprios 
profissionais da escola: uma determinada noite de visita à esco-
la, numa conversa informal com a coordenadora pedagógica do 
período noturno, ela desabafando angústias sobre as turmas da 
EJA, espontaneamente afirmou: 

A gente vê essa escola aqui vazia, mas vamos dizer que ali na 
frente [apontando para o quadro de avisos fixado na entrada 
da escola] tivesse o calendário de avaliações, aí essa esco-
la estava lotada. Quando é prova eles vêm todos. E querem 
fazer a prova. Não assistiu uma aula, mas quer fazer a prova 
(COORDENADORA PEDAGÓGICA). 

Por esse olhar, descortina-se outro indício desse interesse 
pela escola visando ao diploma, bem como ressalta a “relação 
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mágica” que eles estabelecem com o saber, pois na medida em 
que os educandos, em maior número, vão à escola apenas no 
período de avaliação, de alguma forma, desnudam seu objeti-
vo: ter nota suficiente para avançar nos anos escolares e assim 
conseguir o diploma. Ao mesmo tempo, nutrem essa relação 
mágica com o saber, pois mesmo com a esperança de o diploma 
escolar garantir um trabalho, o aprender não é destacado. Tanto 
é que o processo de ir à escola diariamente aprender “coisas” é 
substituído pelos dias de avaliação.

Ainda sobre esse comentário da coordenadora, 
ressaltamos um conceito pontuado por Certeau (2012), o de  
“tática”, segundo o qual, para sujeitos de origem popular, não 
há muitas chances de se construir “estratégias”, isto é, fazer 
projetos de longo prazo, com o domínio do tempo e dos recur-
sos funcionais ao êxito. Assim, resta o uso das táticas, e nesse 
caso, a tática dos educandos é se reaproximarem da escola em 
determinados períodos. 

Podemos pensar que muitos desses sujeitos não frequen-
tam regularmente a escola por não encontrarem nela um senti-
do mobilizador, não conseguirem se identificar com a dinâmica 
e não se sentirem valorizados dentro da instituição, ou mesmo 
por chegarem cansados do trabalho, ou por terem obtido um 
trabalho temporário no período da aula. Enfim, ainda que 
supostamente sofram dentro da escola opressão ou estejam 
em condições desiguais de vivenciar a experiência escolar, 
razões que os fazem se distanciar dela, eles não a abandonam 
por completo, porque têm a consciência da necessidade que 
só a escola pode atender: o certificado, o passaporte para uma 
possível mobilidade de condição de vida. 

Nesse sentido, ao contrário do que se instaura como 
cultura pedagógica em muitas de nossas escolas de EJA, não se 
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trata de sujeitos mais “fracos” (em razão de serem oriundos de 
classes populares), porém, ativos, com inteligência e capacida-
de inventiva de ressignificar o uso dos produtos, inclusive da  
escola. Não são educandos exclusivamente oprimidos e consu-
midores passivos de produtos e significados, mas sujeitos que 
criam táticas suficientemente eficazes e possíveis de serem 
realizadas que corroboram para a conquista do seu projeto de 
vida, nos limites das condições que lhes são impostas.

Outros jovens foram menos objetivos nas suas respostas, 
mas ao final deixaram transparecer os mesmos fins. Diante do 
questionamento sobre os interesses em estudar, alguns apon-
taram: “Pra aprender mais. Pra ter um trabalho melhor”; “Pra 
aprender alguma coisa a mais e ter um emprego”. Todavia, mesmo 
esses educandos que, de alguma forma, fizeram uso da palavra 
“aprender”, não souberam especificar quais e como as apren-
dizagens da escola seriam importantes no mundo do trabalho.

Quando indagamos se eles realmente julgavam necessário 
“ter estudo” para conseguir um emprego, já que aparentemente 
não havia relação entre os saberes escolares e o futuro trabalho, 
eles eram enfáticos e declaravam: “Não, mas tem que ter estudo, 
se não é pior”; “É sim, sem estudo é mais difícil”; “Se a pessoa com 
estudo já tá difícil, sem é que não consegue mesmo. Tem que ter”.

Ao fim e ao cabo, para os jovens entrevistados, a relação 
com a escola não implica necessariamente a relação com o saber 
em si. Indicam que a ida à escola não se relaciona à incorporação 
de saberes e aprendizagens, mas um esforço em permanecer na 
instituição, e dentro dos padrões, tempos e rituais dela, conse-
guir resultados suficientes para avançar nos anos escolares até 
conseguir o diploma. 
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O conteúdo é encarado como um meio para o verdadeiro fim: 
passar de ano. E a escola também tende a se tornar meio para 
outro fim: o diploma e, com ele, a esperança de um emprego 
melhor, ou uma certa estabilidade ocupacional (DAYRELL, 
2006, p. 157).

Consideramos que esses sentidos atribuídos pelos 
educandos são legítimos, afinal, nossa sociedade de fato cobra 
escolarização para diversos postos de trabalho, de modo que 
aspirar certificação corresponde ao modelo posto. Além disso, 

Se os alunos têm essa percepção das aulas e dos conteúdos 
é porque ela, assim, veio sendo construída nas experiências  
escolares. Mais do que ‘alienação’ dos alunos, como muitos 
professores gostam de afirmar, é fruto da própria cultura 
escolar [...] (DAYRELL, 2006, p. 157).

Esse sentido mais “operacional”, “funcional” ou “utilitário” 
atribuído pelos jovens interlocutores à escola é primeiramente 
social, pois esse sentido está referendado por ideias, representa-
ções e discursos que são difundidos e compartilhados na sociedade. 
Trata-se, como alerta Augé (1994), da convergência de imagina-
ção – individual e social – em direção a um mesmo ponto, o qual, 
por sua vez, diz algo sobre alguém ou alguma coisa. Nesse caso, o 
imaginário comum historicamente e socialmente construído nos 
diz “que é preciso estudar para ser alguém na vida”; ou “que para 
conseguir um trabalho é preciso estudo”.

De fato, no grupo de jovens entrevistados, pudemos iden-
tificar uma relação com o estudo na qual o “aprender” é tão 
secundarizado que eles até inserem a escola como parte da sua 
rotina, mas nenhum deles reserva um momento do dia, por 
exemplo, para revisar a matéria da escola, ler um livro didá-
tico que auxilie na compreensão dos conteúdos ou um livro  
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literário por prazer. São jovens que não trabalham e que se 
revelaram bastante ociosos durante todo o dia. Quando ques-
tionados se estudam em casa ou em outro ambiente que não a 
escola, confessam: “Não, pra falar a verdade nem abro o caderno 
em casa”; “Eu estudo só aqui mesmo na escola”; “Às vezes quan-
do vai ter prova, aí estudo um pouco antes de vim pra aula”.

Em linhas gerais, há uma aspiração desses jovens por 
“um futuro melhor” e, assim, seus projetos de vida estão basi-
camente relacionados à conquista de um trabalho que garanta 
renda para a concretização de seus objetivos. No entanto, esse 
“futuro melhor” que prescinde da escolarização não implica 
exatamente empreender-se na atividade do “aprender”, e sim 
a obtenção de um produto final – o diploma – que pode ser 
alcançado com esforços, coadunados com os tempos, ritos e 
exigências avaliativas da escola, minimamente suficientes para 
conseguir notas satisfatórias para ser aprovado ano após ano.

Considerações finais

Nossa opção por compreendermos os sentidos que os sujei-
tos atribuem aos saberes escolares como via para conhecermos as 
razões para sua persistência na escolarização, seus objetivos com 
a escola e sua maior ou menor possibilidade de sucesso escolar 
preveniu-nos de fazer afirmações preconceituosas e simplistas, 
como, por exemplo, justificar a trajetória escolar de um jovem 
exclusivamente pelo lugar que ocupa na sociedade, por sua 
origem familiar ou por um natural desinteresse. Assumimos esse 
jovem como sujeito que atribui sentido na sua dimensão social 
e singular, ocupante de uma posição objetiva na sociedade, mas 
com significado subjetivo, já que ele interpreta essa posição.
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As juventudes, recorte intencional do nosso trabalho, 
revelaram-se como grupo de demandas específicas, na medi-
da em que carregam em si comportamentos, falas, interesses 
e expectativas dificilmente correspondidas por uma esco-
la homogeneizante. Jovens que aparentemente contrariam a 
função primeira da escola: aprender, apesar disso, não deixam 
de frequentar a instituição e de considerá-la como parte do 
“plano” para alcançarem seus objetivos de vida.

A metodologia da Entrevista Compreensiva possibilitou 
acessarmos os sentidos que os educandos atribuem aos saberes 
escolares, de modo que, auxiliados teoricamente por autores como 
Charlot, conseguimos apreender núcleos de sentidos que oferecem 
reflexões necessárias quando se pensa a EJA. O núcleo de sentido 
objeto deste artigo evidenciou a relação direta que os interlocuto-
res estabelecem entre a escola e um futuro melhor para si e para os 
seus familiares. Uma escola que, segundo a percepção dos jovens 
educandos, garante, por meio da certificação, a conquista de um 
emprego e, consequentemente, de uma vida estável.

O sentido da escola associado à certificação foi apreen-
dido a partir de falas que citavam, de forma mais ou menos  
explícita, a importância do maior nível de escolarização 
comprovada no currículo no momento de conseguir um empre-
go. Porém, essa certificação é muito mais para legitimar uma 
condição: a de escolarizado, e menos a de domínio de saberes.

Identificamos, nesse processo, uma relação “mágica com 
o saber”, pois os alunos apostam na escola para garantirem seu 
futuro melhor, sem referência à construção de aprendizagens, 
competências e habilidades para conseguir inserir-se no mundo 
do trabalho. Esse sentido da escola filia-se diretamente à forma 
de relação com o estudo predominante nas classes populares: 
os jovens estudam somente o necessário para avançar nos anos 
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escolares com o objetivo de alcançar o diploma e, assim, ter 
mais chances de empregabilidade. Isso, por sua vez, assegu-
rará uma renda suficiente para que eles possam ter uma vida 
normal. Dessa forma, a escola passa a ser vista pelos jovens mais 
como o “trampolim” para um “futuro melhor” e menos como 
lugar de aprendizagens específicas.

Destacamos que não consideramos esse interesse dos 
jovens educandos da EJA desprezível, principalmente se 
lembrarmos que são jovens com um histórico de reprovação, 
portanto, com distorção idade-série, os quais se cobram e são 
socialmente cobrados a concluir o quanto antes seus estudos 
para então começar a ter seus próprios meios para sustentar-se. 
Logo, lançam mão de táticas que assegurem esse objetivo, sem 
precisar, contudo, distanciar-se das formas predominantes dos 
seus pares, ao terem vivenciado a escola, bem como sem abster-
-se de outros interesses que muitas vezes fazem mais sentido 
para sua maneira específica de ser jovem.

Parece ainda necessário problematizarmos essa “forma 
mágica de relação com o saber”, pois a lógica de avançar 
nos anos escolares até obter o certificado deveria, em nosso  
entendimento, estar atrelado à aquisição de aprendizagens 
especificamente escolares. Dessa forma, torna-se importante 
fazer uma séria e profunda avaliação do que a escola almeja 
ensinar, o que os alunos desejam aprender, o que de fato a escola 
tem ensinado, o que os alunos realmente têm aprendido. 

Afinal, apesar de compreensivo, não consideramos natu-
ral que os nossos jovens educandos da EJA, de origem popular, 
estejam na escola apenas com a expectativa de legitimação por 
um possível nível de conhecimento por meio de uma certificação. 
A escola pode e deve ser para esses sujeitos lugar de aprender.
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4 CURRÍCULO E 
FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 



REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE 
MODELOS DE FORMAÇÃO E DAS 

CONCEPÇÕES DE ENSINO  
DO LICENCIANDO:  

IMPLICAÇÕES PARA A 
FORMAÇÃO DO PROFESSOR

Erika dos Reis Gusmão Andrade

A pesquisa na área de formação docente tem requerido diferen-
tes olhares teórico-metodológicos devido à sua complexidade 
e à necessidade de articulação que investigações em campos 
multifacetados requerem. Nossa trajetória por esse campo de 
estudo tem se construído desde o trabalho desenvolvido no 
doutorado (ANDRADE, 2003) sobre as representações sociais do 
processo de ensino-aprendizagem por professores, no qual iden-
tificamos em docentes da rede pública de ensino um modelo 
trifacetádo de construção de suas representações acerca desse 
objeto. Tais professores foram escolhidos tendo como referência 
participarem de processo formativo ou já terem terminado o 
seu processo formativo inicial.

Nossa questão de estudo girava em torno de compreen-
der se havia diferenciação na construção das representações 
sociais sobre o ensinar e o aprender por parte dos professo-
res que já haviam passado pelo processo formativo no ensino 
superior e aqueles que ainda estavam em processo de formação 
(ANDRADE, 2003). Como resultado, nós nos deparamos com 

4.1
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uma construção representacional muito similar, o que nos 
levou a indagar o papel formativo dos cursos nos quais tais 
professores se formaram, sobre como mobilizavam os compo-
nentes de suas representações na formação de seus modelos 
de saber-fazer e fazer para saber; e mais: quais elementos do 
processo formativo desses sujeitos passavam a ser componen-
tes de tais representações.

Em outra pesquisa, desenvolvida por nosso grupo acer-
ca de um dos aspectos definidores das representações sociais 
sobre universidade, buscamos identificar o papel do professor 
formador na construção de um modelo de relação acadêmica e 
profissional para os universitários. Nesse sentido, as represen-
tações sociais sobre universidade se apresentam como articu-
ladas aos modelos formativos profissionais que os graduandos 
vão construindo ao longo de seus cursos.

Articulando nossos resultados em ambas as pesquisas, 
começamos a indagar sobre como esse processo de construção 
de modelos profissionais ocorre especificamente na formação 
de professores. A esse respeito, questionamos: quais as marcas 
constituintes deixadas pelos professores formadores naqueles 
que passam por suas salas de aula?

Nessa direção, nós nos propomos ao desafio de investi-
gar, em diferentes cursos de licenciatura, quais as concepções 
de ensinar e de conhecimento de área específica os alunos 
vão construindo na sua relação com a docência. Buscamos 
compreender as concepções construídas, as categorizações 
feitas e as contextualizações possíveis a partir do olhar dos que 
estão submetidos ao processo formativo: os alunos. Ademais, 
propomo-nos a avançar mais um passo para a compreensão de 
tal formação, buscando compreender como os modelos de ensi-
nar e como as concepções da ciência/campo de conhecimento 
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ensinados atravessam a formação dos alunos marcando sua 
relação com o ensinar e com o conteúdo ensinado.

Interessa-nos, assim, identificar os processos simbólicos que 
são inerentes à formação e como estão envolvidos nesse processo e 
na constituição de marcas identitárias profissionais. Entendemos 
ser possível fazer uma espécie de mapeamento dessas marcas iden-
titárias e de seus mecanismos de apropriação pelos licenciandos. 
Para tanto, respaldamo-nos na Teoria das Representações Sociais 
(MOSCOVICI, 1978) em busca de compreender como se constroem 
marcas simbólicas em contextos concretos de formação.

A representação social se constitui numa forma de conhe-
cimento que, mais que proporcionar uma orientação prática 
aos sujeitos, organiza e constrói uma dada realidade, permi-
tindo o convívio social (JODELET, 1989). Assim, é a Teoria das 
Representações Sociais a abordagem escolhida para fundamentar 
nossa investigação, pois se observa que se apropriando das infor-
mações recebidas em cursos de formação e capacitação – sobre 
novas e antigas concepções de ensino e de aprendizagem, sobre 
como deve ser estabelecida a relação entre professores e alunos no 
que diz respeito ao ato de aprender –, os professores reconstroem 
essas informações a partir de conhecimentos prévios, decompon-
do os novos conhecimentos e os reorganizando de forma a torná-
-los possíveis de ser incorporados ao seu referencial de condutas.

Essa reorganização absorve os novos conteúdos não de 
uma forma uniforme e compacta, mas identificando pontos de 
concordância com seus referentes, apagando pontos de alta 
tensão que possam ocorrer,

[...] seu papel consiste em modelar o que é dado do exterior, 
na medida em que os indivíduos e os grupos se relacionam 
de preferência com os objetos, os atos e as situações consti-
tuídos por [e no discurso de] miríades de interação social. Ela 
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reproduz, é certo. Mas essa reprodução implica um remaneja-
mento das estruturas, uma remodelação dos elementos, uma 
verdadeira reconstrução do dado no contexto dos valores, das 
noções e das regras, de que ele se torna doravante solidário 
(Moscovici, 1978, p. 26).

Dessa forma, as representações sociais são tanto os 
conteúdos simbólicos de elaboração como a própria prática 
que produz os conteúdos, estando em constante construção 
dentro do próprio movimento de interação social. Desse modo, 
os professores se apropriam dos conteúdos sobre ensino e 
aprendizagem, modificando-os de acordo com as relações que 
estabelecem em seu campo de atuação social, e mais ainda de 
acordo com os códigos de identificação dos grupos sociais de 
pertença. Aplicam essas novas “teorias” em sua prática peda-
gógica, permeando o processo de ensino-aprendizagem com 
marcas dessa estrutura simbólica de pensamento.

As representações sociais, portanto, vão além do que é dado 
pela ciência ou pela filosofia, elas são teorias coletivamente elabo-
radas em um determinado contexto, familiarizando-se com o novo, 
introduzindo-o em seu cotidiano, tornando-o parte de sua vida, 
possibilitando a interação social (MOSCOVICI, 1978). Nessa perspec-
tiva, a representação social se identifica com a própria realidade 
social, mutante, evolutiva e ao mesmo tempo segura, compreensível 
para os sujeitos que nela atuam. Seria, então, muito mais que uma 
repetição do objeto, uma atividade mental que o reelabora a partir 
das relações que o sujeito mantém com este e com os grupos sociais 
aos quais pertence, definindo-se, assim, como uma forma de conhe-
cimento utilizada como norteadora de comunicações e de condutas.

Para analisar representações constituídas no coti-
diano de pessoas, faz-se necessário entender como estas  
classificam e categorizam, em sistemas de construtos, o que é 
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apreendido da realidade. O indivíduo elabora um sistema de  
conceitualizações, enfatizando uma construção ativa da realidade,  
refletindo formas de construção desta e lhe atribuindo signi-
ficados. Compreender como ocorre essa conceitualização de 
categorias é fundamental para entendermos o comportamento 
humano e suas formas de visão de mundo em suas múltiplas 
facetas (ROAZZI, 1995). É importante também para eviden-
ciarmos a natureza dos conceitos formulados e como estes são  
utilizados e organizados na relação do indivíduo com o mundo.

Assim, torna-se necessário um procedimento em que  
levemos em consideração o respeito a essas construções do sujei-
to e às formas como ele pensa e constrói o mundo. Optamos, 
portanto, por um procedimento capaz de explorar as catego-
rias e os sistemas de classificações do sujeito, em busca de uma 
melhor compreensão do objeto de estudo. Acreditamos ser o 
Procedimento de Classificações Múltiplas uma abordagem meto-
dológica que nos permite uma aproximação das diversas facetas 
que uma representação social pode apresentar, precisamente 
por permitir o acesso a tais sistemas de classificação do real.

O Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM), como 
apresentado por Roazzi (1995, p. 5), “permite ao participante 
utilizar seus próprios construtos e o encoraja a expressar seus 
próprios pensamentos sobre esse construtos, isto é, o deixa livre 
para expressar sua forma específica de pensar”, minimizando a 
interferência do pesquisador, pois uma abordagem metodológica, 
para analisar as representações sociais, deve ser livre de pressupo-
sições sobre esse conteúdo e suas estruturas, sob pena de deturpar 
a análise. A compreensão das categorias utilizadas e construídas 
pelos sujeitos é primordial para o entendimento do sentido e 
do significado que atribuem ao mundo. O PCM pressupõe que, a 
partir da compreensão das categorias usadas na interação com 
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este mundo, podemos entender como os sujeitos pensam e agem 
em relação a esses aspectos e como os conceitualizam. Privilegia, 
assim, o aspecto qualitativo não só das categorias como também 
da construção de classificações que se faz pelos sujeitos na relação 
com seu universo, permitindo o estudo de sistemas conceituais 
individuais e grupais (ROAZZI, 1995, p. 12).

Esse procedimento se divide em duas etapas, a primeira 
consiste na classificação livre pelos sujeitos dos itens apresen-
tados. Itens estes definidos anteriormente por um processo de 
associação livre de palavras (ABRIC, 1998) cujos participantes 
são solicitados diante de uma palavra estímulo. A classificação 
livre proporciona um espaço 

[...] onde o sujeito é convidado a considerar uma série de itens 
ou elementos relevantes para o objetivo da investigação e a 
classificá-los ou categorizá-los de acordo com algum critério 
que possua um significado para ele (ROAZZI, 1995, p. 12). 

Esses itens serão trabalhados de acordo com os objetivos 
e o marco teórico do estudo. Em seguida, é pedido que o entre-
vistado explique por que organizou os itens da maneira que fez, 
transformando-se, posteriormente, essa explicação em conceito 
a partir da análise.

Tudo o que ocorre, durante e depois da organização do 
material, inclusive a própria organização, deve ser anotado para 
compor a análise. Qualquer esclarecimento necessário pode ser 
feito ao entrevistado durante o procedimento, assumindo uma 
característica de entrevista aberta.

Na segunda etapa do procedimento, temos a classificação 
dirigida, “[...] é realizada quando o pesquisador deseja verificar 
uma hipótese sobre um aspecto específico das conceitualizações 
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dos indivíduos” (ROAZZI, 1995, p. 14). Nesse caso, o critério 
de classificação é fornecido pelo entrevistador; já o número 
de elementos em cada grupo, a definição dos grupos etc. são 
definidos pelo entrevistado. Isso é extremamente útil para a 
comprovação de categorias do critério de classificação livre, 
sustentando ou não sua validade.

Nesse processo, pressupõe-se que quanto maior a liber-
dade do entrevistado, maior aprendizado sobre seu sistema 
conceitual iremos ter. Isso não é verdadeiro apenas para o 
pesquisador mas também para o entrevistado, pois, com base 
nos procedimentos de classificação, o sujeito reflete sobre 
suas formas de pensar, aprendendo algo sobre si mesmo. Após 
a aplicação e a análise dos instrumentos escolhidos, podem ser 
necessárias novas entrevistas de aprofundamento para verifica-
ção de hipóteses sobre a conceitualização dos indivíduos. Essas 
novas entrevistas serão feitas com grupos escolhidos a partir do 
processo de conceitualização e categorização do próprio PCM.

Essa abordagem metodológica nos permite compreen-
der como são construídas as representações sociais nas suas 
diversas dimensões, trabalhando numa perspectiva multi-
dimensional de análise dos conteúdos que emergem das  
entrevistas. A análise dos dados baseada nessa abordagem 
implica o julgamento de similaridades, necessitando de técnicas 
de escalagem multidimensionais (ROAZZI, 1995). Esses proce-
dimentos permitem converter distâncias e similaridades de  
natureza psicológica em distâncias de tipo euclidiano, possibi-
litando a apresentação de estruturas mentais complexas por 
meio de representações geométricas.

Para analisarmos os dados obtidos pelo PCM, duas 
técnicas de análise multidimensional são apropriadas para 
tornar possível a exploração das estruturas implícitas nos 
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dados. São elas: a Análise Escalonar Multidimensional (MSA: 
Multidimensional Scalogram Analysis) e a Análise dos Menores 
Espaços (SSA: Similarity Structure Analysis). O PCM e suas 
técnicas de análise, situados em uma perspectiva multi-
dimensional, superam dificuldades inerentes às análises  
unidimensionais tradicionais de descobrir formas categóricas 
de construção do mundo.

Assim, se considerarmos a complexidade da realidade, 
será razoável indicar que o indivíduo, para interpretá-la, use 
maneiras de construir o mundo que envolvam sua multidimen-
sionalidade. Torna-se, portanto, necessária a análise dessas 
várias dimensões para a compreensão, a mais aproximada 
possível, do fenômeno que se deseja estudar.

Em nosso trabalho, estamos investigando as concep-
ções de ensinar, do campo específico da ciência, para alunos das 
licenciaturas da UFRN que têm seu campo de atuação vinculado 
à Rede de Ensino Básica (Ensino Fundamental e Médio), são elas: 
Física, Química, Matemática, Pedagogia, Biologia, Letras, História, 
Geografia, Filosofia, Sociologia e Educação Física. Devido à grande 
extensão do trabalho, nós o dividimos em etapas e apresentaremos a 
seguir os primeiros resultados da primeira etapa, a partir dos resul-
tados com os cursos de Química, Física, Matemática e Pedagogia.

O trabalho de pesquisa proposto com os licencian-
dos teve como base a tríade sobre o campo disciplinar espe-
cífico, o aprender e o ensinar, por despertaram interesse de 
investigação, pois, para Garcia (1997), ao tratar da formação  
docente, aponta a importância do estudo sobre o pensamento 
do professor. O autor elenca uma semântica de conhecimentos 
a ser produzido pelo professor em formação, sendo um deles o 
conhecimento do conteúdo pedagógico. Esse conhecimento não 
é transmitido, nem adquirido, nem linear, mas é produzido em 
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sua trajetória de formação quando confrontado com o processo 
de transformar em ensino seu objeto de estudo. Já que a maioria 
dos licenciandos tinha tido pouca experiência de estar numa 
sala de aula em exercício docente, um dos objetivos deste traba-
lho era o de conhecer como os licenciandos estavam construin-
do suas representações sociais acerca dos objetos simbólicos 
dessa tríade.

As Representações Sociais (RS), segundo Jodelet (2001), 
são fenômenos complexos acionados e em constante ação na 
vida social. Os elementos que as denotam como fenômeno são: 
informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, 
valores, atitudes, opiniões, imagens etc. Vale salientar que todos 
eles são organizados sob a aparência de um saber sobre o estado 
da realidade. Quanto a esses significantes, em sua relação com 
a ação, tornam-se o foco da investigação científica, tentando 
descrevê-la, analisá-la, explicá-la em suas dimensões, formas, 
processos e funcionamentos.

Os licenciandos, especialmente, estavam em espaços/
tempos de apropriação de novas concepções do meio científi-
co, do pensamento erudito. Quando essas concepções chegam 
ao universo consensual, “através dos divulgadores soam com 
estranheza” (AGUIAR; CARVALHO, 2003, p. 131). Por essa razão, 
para interpretar a sua realidade, torna-se necessário os licen-
ciandos trocarem ideias, criarem teorias, lançarem mão de  
crenças, ideologias e representações decorrentes das transforma-
ções dos conceitos originais do universo reificado, tornando-os  
familiares e, por conseguinte, circulantes em seus discursos coti-
dianos. Por isso, queríamos refletir sobre as possíveis tentativas 
de como estavam pensando sobre o que vinham aprendendo e 
sobre como irão ensinar, no caso dos licenciandos; e sobre como 
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vêm pensando sobre o que aprenderam e como estão ensinando, 
no caso, em referência aos professores em exercício.

Ao escreverem sobre o que pensavam a respeito de seu 
campo disciplinar específico, os licenciandos de Química parti-
cipantes do trabalho o conceituaram como ciência exata que 
estuda os fenômenos cotidianos, a matéria e suas transforma-
ções, bem como todo o Universo. Os licenciandos do curso de 
Física, ao escreverem sobre o que pensavam a respeito de seu 
campo disciplinar específico, definiram-no como campo da 
ciência que tem a finalidade de trazer respostas a determina-
dos fenômenos naturais mediante cálculos, experimentos, com 
vista à utilização desse conhecimento pelos seres humanos.

É patente a aproximação de algumas representações da 
Ciência nos moldes Iluministas na escrita dos licenciandos dos 
cursos de Química e Física. Tidas como do ramo das ciências 
exatas, herdeiras de um paradigma positivista, os licenciandos 
estudantes desses campos apresentam ideias de que, para se 
entender a realidade, deve-se partir de um lugar, de um olhar 
privilegiado, utilizar procedimentos metodológicos para extrair 
da natureza dados empíricos mensuráveis, quantificáveis, em 
busca de uma verdade.

Nesse processo, é notória a presença do paradigma da 
ciência moderna na linha visceral desses cursos de formação, que 
apontam a matemática como fornecedora dos instrumentos privi-
legiados para análise, como também para a lógica da investigação 
e do modelo de representação da própria estrutura da matéria 
na realização da pesquisa. Desse lugar central da matemática na 
ciência moderna derivam duas consequências principais, quais 
sejam: conhecer significa quantificar; o método científico assenta-
-se na redução da complexidade. Ou seja, o rigor científico afere-se 
pelo rigor das medições, as qualidades intrínsecas do objeto são 
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desqualificadas e, em seu lugar, imperam as quantidades. O que 
não é quantificável é cientificamente irrelevante. A segunda conse-
quência mostra que o mundo é complicado e a mente humana não 
o pode compreender completamente. “Conhecer significa dividir 
e classificar para depois poder determinar relações sistemáticas 
entre o que se separou” (SANTOS, 2002, p. 22).

É o que encontramos nas escritas dos licenciandos quan-
do pensavam sobre o seu campo disciplinar específico. Este 
estava representado como campo, área, estudo, ciência, distan-
te, desarticulado de um fazer pedagógico. Por não estarem 
em relação de saber com esse campo disciplinar específico na  
posição de docentes em exercício, mas na posição alunos, suas 
representações apontavam para um distanciamento dos espaços  
pedagógicos mesmo estando em cursos de formação de professores. 

Ademais, a transposição do saber Química, Física para 
os espaços do aprender e ensinar não é visível. Os licencian-
dos estavam posicionados como espectadores, “receptores 
desse saber”. Pensavam sobre ele como ferramenta científica 
útil explicativa da realidade. Já os professores em exercício o 
representavam como disciplina, esvaziando a dimensão cien-
tífica do campo, como se nos espaços pedagógicos a Química 
e a Física tivessem de ser reduzidas, desqualificadas de sua 
dimensão científica.

As RS, como sistemas de interpretação regentes da nossa 
relação com o mundo e com os outros, orientam e organizam 
nossas condutas, as comunicações e a formação identitária dos 
grupos sociais. Por isso, a relação com o saber empreendida 
tanto pelos licenciandos como pelos professores em exercício 
é perpassada antes de tudo pela Representação Social que cada 
grupo constrói a respeito do seu campo disciplinar específico.
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Houve sentidos atribuídos à aprendizagem que variaram 
desde concepções do ensino tradicional – aprendizagem como 
aquisição, treino, absorção de conhecimento, informação, a partir 
de alguém que sabe, e que transfere esse saber para outro, que 
passivamente o recebe – até sentidos que denotaram concepções 
interacionistas do aprender, tais como: interpretação das situa-
ções, aprendizagem como um processo. Ademais, depreendemos 
de suas falas e escritas a inclusão dos espaços sociais como media-
dores da aprendizagem, como a família, a escola e o cotidiano.

Essa hibridização está, segundo Andrade (2003) – com base 
em seus estudos sobre as RS do processo de ensino-aprendizagem 
por professores do Ensino Fundamental da Região Metropolitana 
de Natal – diretamente associada à concepção de ensino e educa-
ção que permeava suas práticas e formação. Embora estivessem 
fragmentadas e não fossem fiéis às concepções científicas, eram 
elas que orientavam suas condutas e seus fazeres pedagógicos.

Os licenciandos de Física apresentaram escritas curiosas 
ao pensarem sobre a aprendizagem, apontando diversas concep-
ções. Suas escritas denotavam que aprendizagem variava como 
um “método” individual, uma capacidade para absorver infor-
mações e também um processo garantido pela relação de troca 
que se estabelecia entre professor e aluno no espaço do ensinar.

Observa-se, em algumas escritas dos licenciandos de 
Física, o entendimento da aprendizagem como um método  
individual, como se processasse de maneira individual, não  
articulada a uma dimensão de construção coletiva de conhe-
cimento; um processo pragmático, por etapas, altamente obje-
tivado, asséptico à subjetividade. Porém, esteve presente em 
escritas e em falas o entendimento da aprendizagem como troca 
estabelecida nos espaços de relação entre professor – alunos. 
Com isso, visualizam-se as mesmas situações analisadas por 
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Andrade (2003) e também relacionadas às respostas, nas escri-
tas e nas falas dos nossos sujeitos, o sentido de saber foi esva-
ziado quando transmutado para o sentido de informação.

Ao trabalharmos com os licenciandos da Matemática encon-
tramos uma representação social articulada em campos, quais 
sejam: o campo “Relação ensino-aprendizagem”, que faz menção 
aos elementos considerados, pelos licenciandos, como essenciais ao 
processo de ensino-aprendizagem, porém, citados de uma forma 
ampla e geral; o campo “dimensões afetivas do ensinar”, que é 
constituído das relações e a partir de alguns sentimentos gerados 
naturalmente pelo ato de ensinar, como coisas que devem existir e 
permitem uma relação saudável entre professores e alunos; o campo 
“atributos necessários ao ser professor”, que traz os elementos essen-
ciais, indispensáveis à prática docente. Tais elementos são capazes 
de diferenciar os “bons” professores dos “ruins”. O quarto e último 
campo são os diversos elementos que permeiam o trabalho de um 
professor, alguns têm boa aceitação pelo grupo, enquanto outros 
devem ser evitados durante o trabalho docente. A interseção desses 
campos esclarece sobre a prática e o discurso desses profissionais.

No campo “relação de ensino-aprendizagem”, esse proces-
so é visto sob duas óticas diferentes: como alunos do curso 
de Matemática e como professores do Ensino Fundamental e 
Médio, já que todos eles se encontram inseridos em uma práti-
ca docente. Do ponto de vista deles, como alunos, é necessário 
tentar absorver todos os conteúdos possíveis, aproveitar ao 
máximo suas aulas. Seria a partir do estudo que o licenciando 
se tornaria capaz de desenvolver o conhecimento.

Quando se veem na posição de docente, é afirmado o 
discurso de partilhar o conhecimento com outras pessoas, 
fazendo com que essas pessoas, os alunos, cresçam, ou seja, 
o conhecimento educacional serve como um instrumento de 
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auxílio no crescimento social dos alunos. O ato de ensinar 
permite ao professor adquirir novas aprendizagens.

No campo seguinte “dimensões afetivas do ensinar”, a 
“troca” é o eixo de aprendizagens, cabendo ao professor dar 
conteúdos aos seus alunos, em alguns casos, também dar conse-
lhos acerca da vida pessoal dos discentes. Em contrapartida, 
recebe uma sabedoria de vida decorrente das suas relações em 
sala de aula. O professor precisa desenvolver diversos “atribu-
tos”, características, que lhe permitam desenvolver uma melhor 
prática docente e ser classificado como um “bom” professor.

Nesse caso, quase todos eles citam características que o 
“professor tem que ter!” para ensinar. Quando não se têm essas 
características, costumam dizer que provavelmente o professor 
irá abandonar a carreira ou será malsucedido. O exercício da 
docência exige muita força de vontade da parte do profissio-
nal e o amor à profissão é o propulsor do ensinar. Esse amor é 
utilizado para mantê-lo na docência e durante o manejo das 
aulas. Esse amar, gostar muito da profissão, permite que, com a 
prática de ensinar, ele obtenha o dom e a paciência necessários.

Ao ser provocados no confronto entre o ensinar e a 
Matemática, evidenciaram-se quatro campos representacio-
nais. O campo “Ramos e elementos da Matemática”, destacando 
os principais, segundo os licenciandos, apontando também os 
elementos que circulam nesses ramos. O campo “A Matemática e 
o cotidiano” faz a associação desse campo com o dia a dia de quem 
a estuda. Em “Atitudes necessárias ao estudo da Matemática” 
encontram-se as ações que devem ser desenvolvidas pelos estu-
dantes que desejam aprender esse conhecimento matemático. 
Por último, “Imbricações associadas ao estudo da Matemática” 
que se remete a elementos de uma maior complexidade incluídos 
no processo de estudo desse campo.
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No estudo com os licenciandos de Pedagogia, direciona-
mos a atenção para o saber desses alunos sobre o ser professor 
da Educação Infantil a partir da compreensão do imaginário 
social presentes na história, nos estereótipos e nas representa-
ções do feminino na profissão docente. Os conteúdos das falas 
se encontram em processo de identificação dos temas e de 
construção das categorias. Essas palavras foram agrupadas em 
três campos semânticos numa tentativa de aproximação com o 
campo representacional dos licenciados em Pedagogia sobre o 
fazer docente. Tais campos ainda estão em fase de análise não 
tendo ainda a sua sistematização.

No campo dos “atributos do fazer”, evidenciamos os 
componentes teórico-metodológicos do fazer dos professo-
res no espaço da sala de aula, na sua relação com o fazer do  
espaço escolar. No campo das “dimensões da relação com a 
profissão”, estão contemplados os componentes relacionados ao 
ser e ao sentir desses alunos em formação com o ser professor. 
Por fim, no campo dos “atributos formativos”, estão enfatizados 
os componentes necessários à formação e qualificação docente.

A partir da justificativa dos alunos, fica evidenciada a 
sobreposição dos aspectos afetivos em detrimento dos aspec-
tos técnicos, que devem também estar imbricados no saber 
sobre esse fazer do profissional. O que fica explícito é que esses  
aspectos do amor, da vocação, do querer da dedicação, da sensi-
bilidade, da paciência, do educar, do cuidar, estão presentes 
devido à imagem social fortemente vinculadora desse campo 
de atuação aos aspectos do trabalho com crianças.

Pelo processo de desvalorização da profissão docente, os 
alunos em formação reconstituem o ideário de que a escolha e a 
permanência de ser professor está imbricada nos aspectos afeti-
vos, que ainda são enfatizados como naturais ao ser feminino. 
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Nesse sentido, há muitas representações sociais sobre a figu-
ra do professor que consideram a prática docente como algo 
natural, que é próprio da mulher. Ademais, nesse processo de 
feminização do magistério, houve um transporte dos atributos 
considerados de natureza feminina para essa área, tais como a 
semelhança da docência com o trabalho doméstico, a fragilida-
de e a dependência. Por isso, essa atividade é considerada uma 
continuidade da educação primária.

Outro fator que é identificado na sobreposição dos  
aspectos afetivos em detrimento dos aspectos técnicos no 
imaginário desses alunos nesse processo de construção iden-
titária é a fragilidade do saber desses alunos sobre o fazer 
do professor. A falta de uma formação mais sólida acerca dos 
conhecimentos que constituem esse fazer no espaço da sala de 
aula contribui para que os fatores afetivos se constituam como 
primordiais na concepção do trabalho docente.

Além disso, a percepção da fragilização desses alunos 
sobre o fazer do professor está enfatizada na predominância 
do aspecto da criatividade que se mostra bastante presente 
na fala desses alunos. Essa ênfase na criatividade demonstra 
claramente a fragilidade desses alunos em formação, pois, por 
não ter um conhecimento consolidado acerca do saber-fazer, 
faz-se necessário ser muito criativo, saber improvisar. 

Quando são enfatizados os aspectos que, nesse quadro, 
denominamos de “atributos do profissional”, emerge o discur-
so de que devemos estar nos formando todo o tempo, de que o 
professor precisa aprender sempre, de que o professor nunca 
está preparado. Mas o que é interessante é que os alunos 
demonstram não compreender quais são os conhecimentos 
sistematizados que são necessários ao professor das séries 
iniciais para a construção de sua identidade profissional.
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A partir do final dos anos de 1990, a modalidade da educação a 
distância (EaD) vem sendo impulsionada e amplamente adotada 
na formação de professores, entretanto, não tem sido atendi-
da de forma efetiva pela educação presencial. Embora muitos 
educadores considerem que essa modalidade é “[…] sinônimo de 
ensino de baixa qualidade […]”, conforme salienta Fragale Filho 
(2003, p. 27), e inadequada para a formação do docente (GIOLO, 
2008), compreendemos que não é a sua flexibilidade no tempo 
e no espaço, caracterizada principalmente pela distância entre 
docentes e discentes, que interfere na sua qualidade, mas sim a 
prática pedagógica adotada nessa modalidade que poderá trazer 
o insucesso tanto para a EaD quanto para o ensino presencial.

Nesse aspecto, estudos recentes têm demonstrado a 
necessidade de uma mudança no paradigma educacional, de 
forma que não mais privilegie a transmissão e a aquisição de 
conteúdos curriculares, os quais o professor ensina aos alunos e 
estes recebem passivamente os conhecimentos, como um depó-
sito do educador (FREIRE, 1985). A esse respeito, Galeffi (2001, 
p. 23) afirma que é preciso “potencializar a educação humana 
do sujeito social autônomo e inventivo”.

Em tal perspectiva, é possível perceber que autono-
mia não se ensina nem se impõe, mas é algo construído em  

4.2
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processo e que, embora esteja nos discursos como objetivo 
educacional, não faz parte do paradigma educacional ainda 
vigente na maioria dos contextos escolares, como lembra Levy 
(1993, p. 8): “[…] a escola é uma instituição que há cinco mil anos 
se baseia no falar ditar do mestre”, ou seja, pouco mudou nesse 
longo período. Diante disso, surge nossa inquietação com os 
desafios que a EaD propõe à formação do docente. Nossa preo-
cupação é com a relação entre o fazer da EaD e o processo de 
desenvolvimento da autonomia na aprendizagem do docente em 
formação e, consequentemente, com a qualidade da formação 
de nossos professores e da educação. 

Com base nisso, este artigo parte da seguinte questão: 
que sentidos são atribuídos por docentes em processo de segun-
da formação à relação entre o fazer da EaD e o seu processo de 
desenvolvimento da autonomia? Pressupomos que os docentes 
não têm clareza sobre o significado da autonomia na EaD. Diante 
disso, nosso objetivo é compreender os sentidos atribuídos pelos 
docentes em formação à relação entre o fazer da EaD e o seu 
processo de desenvolvimento da autonomia na aprendizagem. 
Para tanto, utilizamos entrevistas interpretadas com base na 
metodologia da Entrevista Compreensiva (DAMASCENO, 2014; 
DAMASCENO; SILVA, 2012, 2013a, 2013b; KAUFMANN, 2013; 
SILVA, 2006, 2012) com quatro docentes graduados na modalida-
de presencial e formandos do curso de Filosofia ou Química da 
UFPI, na modalidade EaD, ofertado no Polo de Apoio Presencial 
da UAB – Floriano-PI.

Além disso, trazemos como objeto de nossa análise relatos 
do fazer da EaD provenientes da nossa observação e experiência 
como coordenadora do referido Polo, no período da prática da 
EaD pesquisada e como docente dessa modalidade em cursos 
da UFRN, orientando trabalhos na área (DAMASCENO, 2014; 
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DAMASCENO; SILVA, 2012, 2013a, 2013b). Consideramos que 
essas percepções podem orientar a reflexão acerca da forma-
ção docente a partir de uma modalidade não tradicional que 
tem a flexibilidade temporal/espacial como característica e as 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como recurso 
mediador do processo.

No contexto deste artigo, é importante frisar que a 
compreensão dos sentidos dados à relação entre o fazer da EaD 
e o processo de desenvolvimento da autonomia do docente em 
formação, tendo como eixo a fala dos formandos, possui os prin-
cípios definidos a partir da escolha em trabalhar com a meto-
dologia da Entrevista Compreensiva (KAUFMANN, 2013; SILVA, 
2006). Dessa forma, a problemática em que circula o desenvol-
vimento da autonomia no processo de formação do docente 
a partir da EaD é desvelada considerando não um esquema 
conceitual preestabelecido, nem uma pura escuta do material, 
mas as teorizações, elaboradas em processo e progressivamen-
te, que se fazem dentro de um vai e vem contínuo entre os fatos 
e as hipóteses. Portanto, a metodologia adotada neste estudo se 
organiza por meio da palavra, obtida em entrevistas, com base 
nas quais procuramos entender o ponto de vista dos discentes 
da EaD acerca das experiências vividas em suas singularidades, 
em seus problemas concretos, considerando as particularidades 
que a formação a distância oferece.

Assim, limitamos esta pesquisa ao estudo da formação 
ofertada pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), com base 
na política pública do sistema Universidade Aberta do Brasil 
(UAB). Ressaltamos que nessa universidade a EaD para a forma-
ção de professores é considerada recente. Essa experiência foi 
impulsionada pela política pública do sistema UAB, um projeto 
criado pelo Ministério da Educação (MEC), em 2005, por meio 
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do decreto 5.622 de 19 de dezembro, em parceria com os gover-
nos federal, estadual e municipal. Esse projeto visa articular e 
integrar um sistema nacional de educação superior a distân-
cia para a ampliação e a interiorização da oferta do ensino  
superior gratuito e de qualidade no Brasil e se volta, priorita-
riamente, para oferecer cursos de formação inicial e continuada 
para professores da educação básica. Sua estrutura compreende 
o Polo de Apoio Presencial como unidade operacional para a 
execução descentralizada de algumas das funções didático-ad-
ministrativas do curso, organizadas por Instituições de Ensino 
Superior públicas (BRASIL, 2005).

A pesquisa foi realizada com quatro formandos do curso 
de Filosofia ou Química do Polo de Apoio Presencial da UAB – 
Floriano-PI. São docentes e graduados na modalidade presencial, 
os quais escolheram os pseudônimos referenciados neste texto. 

Organizamos nossas ideias em dois tópicos: no primeiro, 
ao abordarmos a relação entre o fazer da EaD e o processo de 
desenvolvimento da autonomia do docente em formação, busca-
mos sumarizar alguns conceitos de texto e mostrar como eles 
são centrais nesta pesquisa; no segundo, trazemos e procuramos 
entender, sob o ponto de vista dos docentes em formação, os 
sentidos atribuídos ao processo de desenvolvimento da autono-
mia na EaD e sua relação com o fazer dessa modalidade, em 
forma de diálogo, entre as falas dos interlocutores, os aportes 
teóricos e a pesquisadora.

A EAD e a autonomia do docente em formação

Ao buscarmos os sentidos atribuídos à relação entre o 
fazer da EaD e o seu processo de desenvolvimento da autonomia, 
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é importante atentarmos para o que estamos considerando por 
cada um dos termos. De modo geral, a EaD pode ser sintetiza-
da como uma modalidade de educação desenvolvida em um 
processo mediado pelas tecnologias, com professores e alunos 
separados no tempo e no espaço (BRASIL, 2005). Atualmente, 
nessa modalidade formativa, a interação pessoal na sala de 
aula é substituída preferencialmente pela interação mediada 
pelas TICs, mas isso não anula a primeira. Assim, a mediação 
pedagógica continua tendo a sua importância; ela pode ocor-
rer virtual e presencialmente. Para isso, a EaD ofertada pela 
UAB vem sendo projetada com um sistema formado por tutores 
e professores de disciplinas, contando com uma organização 
tecnológica, pedagógica e administrativa (GARCÍA ARETIO, 
1998). Desse modo, as TICs utilizadas como recurso mediador do 
processo referem-se à integração da tecnologia da informática 
com a tecnologia das telecomunicações, tendo na internet a sua 
mais forte expressão (MIRANDA, 2007). 

No entanto, isso não é geral, existem diferentes maneiras 
de se fazer educação a distância, bem como são várias as confi-
gurações nas quais ela se delineia. Essa diversidade de formas 
reflete-se na formação, especialmente quando o sujeito da 
formação é o futuro professor. 

Macedo (2010, p. 21) auxilia-nos na compreensão da 
formação 

[…] como um fenômeno que se configura numa experiência 
profunda e ampliada do ser humano, que aprende intera-
tivamente, de forma significativa, imerso numa cultura, 
numa sociedade através de suas diversas e intencionadas 
mediações.
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 Assim, uma experiência é considerada formadora quando 
ela dá sentido, tem um significado, possibilitando uma trans-
formação do eu, uma mudança e/ou aprendizado (JOSSO, 2010). 
Nessa perspectiva, compreendemos que as diversas interações 
são fundamentais para a formação.

A formação, tal como Macedo (2010) a considera e na qual 
nos inspiramos, envolve, de forma articulada, os Polos da auto-
formação e de heteroformação. No primeiro Polo, observamos 
que, no que concerne à EaD, espera-se um incentivo durante todo 
o processo para o desenvolvimento da autonomia do estudante, 
de um trabalho reflexivo propiciador da autorreflexão e, assim, 
da autoformação. O segundo Polo corresponde à aprendizagem 
por meio de experiências vivenciadas nas relações. Esses dois 
Polos configuram a responsabilidade do estudante por sua própria 
formação nos processos e nas posturas de aprendizagens mais 
subjetivas e autorais, sendo capaz de dar significados às suas expe-
riências, vivenciadas nas relações estabelecidas com o outro, com 
suas diferenças e identificações. Nesse sentido, questionamos o 
fazer da EaD na sua relação com o processo de desenvolvimento 
da autonomia do docente em formação.

Nossa compreensão da autonomia vai além da concepção 
de Karsenti (2008), segundo o qual está relacionada à capacidade 
de iniciativa e à capacidade que o sujeito tem de organização e 
de autogerenciamento, de cumprir certas atividades em prazos 
estabelecidos, sem ser cobrado ou impulsionado. Ser autônomo 
vai muito além desse entendimento, pois pressupõe, segundo 
Oliveira e Nunes (2011), ser capaz de pensar, de agir, de fazer uso 
da sua própria razão para decidir acerca de seus atos e escolhas, 
de assumir a responsabilidade por seus juízos e ações, de se assu-
mir como sujeito social, com liberdade de escolher seu caminho 
e de trilhá-lo com suas próprias pernas. 
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É desse modo que pensamos na autonomia do discente 
com o sentido contrário à passividade na recepção, no fazer, 
diante de determinações e regras postas, de informações, verbe-
tes e verdades acabadas para o consumo passivo. Tal passividade 
historicamente vem se efetivando diante das diversas esferas 
sociais (igreja, política, família, ideologia, educação escolar, 
mídia de massa) (SILVA, 2010). Nesse sentido, ser autônomo é 
ter a capacidade de pensar, de refletir e agir sobre as deter-
minações, sobre as informações, de modo que possa avaliar e 
intervir conforme sua escolha.

Diante disso, concordamos com Barroso (1996) ao anali-
sar que o processo histórico da educação pode favorecer ou 
dificultar a autonomia, mas não pode criá-la ou destruí-la. Da 
mesma forma, a autonomia não é nem pode ser decretada, pois 
somente é possível decretar as normas e as regras que venham 
a favorecer ou a dificultar a autonomia. 

Assim, compreendemos a autonomia como sendo “cons-
truída” (BARROSO, 1996, p. 10), a qual 

corresponde ao jogo de dependências e de interdependências 
que os membros de uma organização estabelecem entre si e 
com o meio envolvente e que permitem estruturar a sua ação 
organizada em função de objetivos coletivos próprios. 

Nessa perspectiva, consideramos que a autonomia do 
discente na EaD pode ser desenvolvida em processo, a partir 
do jogo de dependências e de interdependências que os agen-
tes da EaD estabelecem em função desse objetivo.

Para tanto, é preciso superar o paradigma do ensinar e 
do aprender centrados no professor para que possa se desen-
volver em um ambiente de colaboração e crescimento mútuo 
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entre professor e aluno, com o professor assumindo o papel de 
orientador, moderador ou facilitador da interação, em vez de no 
papel do especialista que despeja conhecimento no aluno. Além 
disso, compartilhamos com Silva (2010) a concepção de que, no 
processo de desenvolvimento da autonomia do discente em uma 
modalidade que tem as TICs como recurso mediador, deman-
da-se que estas sejam utilizadas não como simples repositórios 
de informação mas como tecnologias interativas. A interação, 
segundo Silva (2010, p. 119), é a busca do diálogo entre produtor-
-produto-cliente, a qual se diferencia da interatividade apenas 
por uma “questão semântica”. 

O autor estabelece que a interatividade permitida pelas 
novas tecnologias da informática se expressa por uma mudança 
significativa na natureza da mensagem, no papel do emissor e 
no estatuto do receptor:

Na modalidade comunicacional massiva (rádio, cinema, 
imprensa e tv) [...]. O emissor é um contador de histórias que 
atrai o receptor de maneira mais ou menos sedutora e/ou 
impositora para o seu universo mental, seu imaginário […]. 
Quanto ao receptor, seu estatuto nessa interação limita-se à 
assimilação passiva ou inquieta, mas sempre com recepção 
separada da emissão. Na modalidade comunicacional intera-
tiva […] [, a] mensagem torna-se modificável na medida em 
que responde às solicitações daquele que a consulta, que a 
explora, que a manipula. Quanto ao emissor, […] ele constrói 
uma rede (não uma rota) e define um conjunto de territó-
rios a explorar; ele não oferece uma história a ouvir, mas 
um conjunto de territórios abertos a navegações e dispostos 
a interferências e modificações, vindas da parte do recep-
tor. Este, por sua vez, torna-se “utilizador”, “usuário” que 
manipula a mensagem como coautor, cocriador, verdadeiro 
conceptor (SILVA, 2010, p. 12).

Diante disso, podemos perceber que a perspectiva comu-
nicacional da interatividade apresentada pelo autor está em 
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sintonia com a perspectiva educacional da autonomia, já que 
os princípios são os mesmos. Assim, compreendemos que essa 
mudança estrutural propiciada pela interatividade das TICs 
utilizadas na EaD da contemporaneidade pode contribuir 
para um processo com mais autonomia pelo discente. Porém, 
Preti (2005) alerta para que isso não fique apenas nas práticas 
discursivas das instituições. O autor fala ainda do equívoco 
conceitual ao se utilizar o termo “autonomia” como sinônimo 
de autodidatismo, capacidade de a pessoa estudar por conta 
própria. Segundo ele, somente essa característica não basta 
para garantir a autonomia.

Sentidos para a autonomia

“Você aprende a ser autônomo no seu estudo”, explica 
Marcos1, um dos professores entrevistados. Para esse interlocu-
tor, “[...] são dadas as ferramentas e você vai desenvolver”. Nessa 
perspectiva, Marcos apresenta-nos os momentos iniciais do 
curso nessa modalidade como um período difícil, pois, segun-
do ele: “[...] nós chegamos aqui e não fomos preparados para a 
EaD [...], e isso prejudicou muito”. A reflexão da fala de Marcos 
nos leva a perceber o preparo do discente nas novas regras e 
na nova dinâmica da EaD como essencial, pois consideramos 
esse conhecimento como fundamental para continuar no curso. 
Além disso, ao expressar que os alunos não foram preparados 
para a EaD, ele contradiz a sua fala inicial de que na EaD “são 
dadas as ferramentas e você vai desenvolver”, pois, nesse caso, 
a ferramenta seria o conhecimento das novas regras da EaD.

Nessa mesma linha, posiciona-se a lembrança de 
Helena, ao explicitar que no início do curso os alunos eram 
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surpreendidos com informações e cobranças de tarefas com 
prazos postos, chegando muitas vezes a interpelar os tutores: 
“Ah, mas ninguém disse nada!?”; ainda expressou a resposta dos 
tutores: “Sim! mas ninguém tem que dizer, vocês têm que entrar 
na plataforma todo dia”. Kátia destaca o desconforto inicial ao 
se deparar com um fazer educacional diferente daquele com 
que a maioria está habituada. Segundo ela, esse “[...] algo novo 
[...]”, que requer novas habilidades, ocasiona certo desconforto, 
“[...] e tudo o que é novo assusta”.

Diante disso, ao analisarmos esse medo do novo e a difi-
culdade sentida por Marcos, Helena e Kátia, no início do curso, 
pensamos em dois pontos: o primeiro, relaciona-se ao fato de o 
discente da EaD viver em uma sociedade na qual foram instituídos 
modelos de escola e, consequentemente, de regulação que estabe-
lecem uma educação a partir de controles, regras, disposições e 
orientações in loco, com a presença física diária do professor para 
cobrar, lembrar, dizer o que e como tem de ser feito. Desse modo, ao 
se depararem com o fazer da EaD, confrontam-se com outro fazer, 
com outras regras, em que é necessário o discente estabelecer suas 
próprias regras no seu tempo e espaço, autodirecionar-se, não mais 
a partir de regulações in loco, mas a distância, vendo-se obrigado 
a se responsabilizar pelo seu processo de estudo e aprendizagem, 
na busca do que fazer e do como fazer.

O segundo ponto refere-se ao fazer da EaD no que diz 
respeito à atuação dos docentes. Nesse caso, tomamos como 
exemplo o tutor (presencial ou a distância), presente na fala 
de Helena. Este, segundo Berge (1995), possui quatro funções, 
quais sejam: pedagógica, gerencial, social e de suporte técnico. 

Na sua função pedagógica, aspecto que nos interessa 
nesta análise (sem desconsiderar as relações com os outros 
pontos citados), cabe ao docente estabelecer interações a 
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distância com os discentes, orientando-os no processo, auxi-
liando-os em relação às diversas dificuldades encontradas, 
conduzindo-os nos conteúdos específicos da disciplina, suge-
rindo e indicando materiais de apoio à pesquisa, clarificando 
e abordando a matéria na contextualização de assuntos diver-
sos, estimulando-os no desenvolvimento do seu senso crítico, 
da autorreflexão e da autonomia na situação proposta. Nesse 
ínterim, vale lembrar que estimular a autonomia é incentivar a 
capacidade de pensar, de refletir e agir sobre as determinações, 
sobre as informações, de modo que possa avaliar e intervir 
conforme o seu pensamento, sua escolha.

Dessa forma, podemos compreender que as falas atribuí-
das aos momentos iniciais na EaD parecem estar relacionadas 
à individualidade do discente no processo de assimilação das 
regras e de adaptação à nova dinâmica da EaD. Por isso, até 
então, percebemos que a autonomia do estudante da EaD, diante 
do fazer dessa modalidade, assemelha-se mais à capacidade de 
o discente ter iniciativa, buscar por si próprio, ser capaz de se 
organizar, autogerenciar-se e cumprir as atividades nos prazos 
estabelecidos, sem ser orientado, conduzido, cobrado ou impul-
sionado. Entretanto, embora essa capacidade também faça 
parte do conjunto de características que conduzem as atitu-
des de autonomia do discente, ela não representa a autonomia 
no seu sentido amplo e mais significativo, como a capacidade 
de pensar e participar ativamente do seu processo formativo.

Kátia, a posteriori, estende sua fala quando trata do fazer 
da EaD no decorrer do curso, assumindo, por esse motivo, uma 
maior relevância. Ela se expressa comparando o fazer da EaD 
com o fazer da educação presencial: “[...] no presencial, você já 
recebe quase tudo ‘pronto’, você já recebe o material e tem o 
professor ali para tirar as dúvidas, [...] eu não tive que pesquisar 
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nada além daquilo” [...]. [Já na EaD], “eu tive que buscar, que 
pesquisar mais, [...] e tudo sozinha”. Diante disso, ela avalia: “eu 
aprendi mais na EaD, que eu tive que pesquisar e buscar mais, 
do que na educação presencial que eu recebia tudo pronto”. 

Esse conjunto de falas de Kátia nos conduz a analisar a 
relação entre o fazer da EaD e o desenvolvimento da autonomia 
do discente a partir da apreciação da prática pedagógica da 
EaD, ocorrendo em duas dimensões, ambas pautadas na relação 
entre interação e autonomia. Na primeira, levantamos o favo-
recimento do desenvolvimento da autonomia mediante as inte-
rações hipertextuais (produtor-produto-cliente). Na segunda, 
a importância das diversas interações e do estar junto virtual 
para o desenvolvimento da autonomia do discente.

Interações hipertextuais x autonomia

Ao analisar a necessidade de buscar e pesquisar mais, 
acrescida da seguinte fala de Kátia: “[...] ao levar os alunos 
a pensar, a pesquisar, a buscar mais, já está se ajudando a 
formar cidadãos mais conscientes”, ela nos remete ao sentido 
do desenvolvimento da autonomia em processo, o que conside-
ramos fundamental para a formação, especialmente quando 
estamos tratando da formação de um docente. Nesse caso, o 
desenvolvimento da autonomia é percebido, na medida em que  
entendemos que o fazer da EaD leva o discente a usar as TICs, 
com vista ao que Silva (2010, p. 10, grifo do autor) chama de 
“autonomia de busca”, na qual, sob a perspectiva desse autor, 

[...] cada indivíduo faz por si mesmo, num ambiente polifônico, 
polissêmico que vem à tona quando ocorre o enfraquecimento 
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dos grandes referentes que determinavam significações ou 
verdades acabadas para o consumo passivo das massas [...].

A fundamentação do pensamento de Silva (2010) auxi-
lia-nos nessa análise sobre o desenvolvimento da autonomia 
em processo da EaD, situada na compatibilidade entre a episte-
mologia da complexidade de Edgar Morin (1990) e a disposição 
interativa das tecnologias hipertextuais. Por esse motivo, com 
base em Silva (2010), consideramos importante apresentá-la 
de forma objetiva. Segundo esse autor, a epistemologia da 
complexidade de Morin tem a perspectiva de tudo religar, no 
entanto, não se trata da interação de tudo com tudo, como se 
isso bastasse para evitar a simplificação. Ela é um desafio à 
busca de pensar nas incertezas e contradições, de pensar na 
multiplicidade (de perspectivas). Nesse sentido, questionamo-
-nos: em que ele se fundamenta? 

Morin se fundamenta na ausência de fundamentos, isto 
é, na destruição dos fundamentos da certeza (o que é caracte-
rística do nosso século). Daí a importância das interações para 
a epistemologia da complexidade, ou seja, quando as certezas 
estão em ruínas, há a liberdade para buscar as interações em 
tudo o que o pensamento simplificador costuma separar, disso-
ciar. Essa opção pela complexidade “[…] supõe uma razão aberta 
que não lamenta as perdas, mas que se fortalece na liberdade 
da insegurança, na instabilidade da ausência de fundamentos” 
(SILVA, 2010, p. 20).

Ao destacar o argumento de Edgar Morin, Silva (2010) 
retoma dois princípios que servem como ponto de partida para 
o tratamento da interatividade: 1) basear-se na ausência de 
fundamentos implica abertura para mais interações, para o 
mais comunicacional; 2) remete ao conceito de pensamento 
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complexo: atentar para as interações em sua dialógica, multi-
plicidade e recursividade. Distinto do primeiro, mas sem dele 
se separar, esse segundo princípio é condição sine qua non para 
o posicionamento crítico diante da interatividade e de sua 
análise. Assim, “[…] é na perspectiva do pensamento complexo 
que me posiciono diante das interações e da interatividade” 
(SILVA, 2010, p. 22-23).

Nesse processo, é a percepção da ausência de fundamen-
tos (argumento crucial da epistemologia da complexidade de 
Edgar Morin que foi compatibilizada por Silva à sua teoria da 
interatividade) ou, simplesmente, a presença de inquietudes 
que, segundo Silva (2010), conduz o discente a buscar o hori-
zonte de novas interações, seja entre usuário e tecnologias 
digitais interativas, seja nas relações presenciais ou virtuais 
entre os indivíduos. 

Com base no entendimento sobre a autonomia tal como 
explicitamos neste texto (como a capacidade de pensar e de 
refletir de modo que se possa avaliar e intervir conforme o seu 
pensamento), compreendemos que a fala de Kátia nos remete ao 
sentido de desenvolvimento da autonomia em processo, isto é, 
de desenvolvimento da capacidade de o discente refletir, avaliar 
e agir diante da ausência de fundamentos, da presença de dúvi-
das, de perceber, por exemplo, que o material disponibilizado 
não é uma verdade acabada que não possa ser substituída ou 
complementada através da busca de outros fundamentos que 
a auxiliem no seu processo de construção do conhecimento. 
Isso é explicitamente estimulado na EaD, quando os docentes 
apresentam, além do material didático, sugestões de links na 
internet, impulsionando assim a navegação em hipertextos 
disponíveis na rede. 
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Dessa forma, ao escutarmos a seguinte frase de Kátia: “eu 
aprendi mais na EaD, que eu tive que pesquisar e buscar mais, 
do que na educação presencial, que eu recebia tudo pronto”, 
podemos considerar que há o favorecimento do desenvolvimen-
to da autonomia na aprendizagem do discente no processo da 
EaD pesquisada, originando-se na inquietude e se apresentando 
na recursividade da busca e reflexão para a construção do seu 
conhecimento. Assim, a interatividade hipertextual se revela 
como um elemento que favorece o desenvolvimento da auto-
nomia do discente, pois, como explicita Silva (2010), a internet 
permite ao discente múltiplas recorrências e navegações, sendo 
possível selecionar, receber, tratar, avaliar e se posicionar.

Interações interpessoais x autonomia 

Retomamos a fala de Kátia, ao expressar: “eu tive buscar, 
que pesquisar mais, [...] e tudo sozinha”, para analisar o porquê 
de a aluna se sentir só na EaD. A esse respeito, surgem duas ques-
tões: considerando que há um professor de disciplina, o tutor 
a distância e o tutor presencial, por que a aluna se sente só? 
Considerando que o tutor a distância precisa cumprir 20 horas 
semanais na plataforma para, entre outras tarefas, interagir 
com os discentes e os auxiliar nas suas demandas e que o tutor 
presencial está 20 horas semanais no Polo, em turnos contrários, 
para que possa atender os diferentes horários dos discentes, será 
que a discente buscou interação com esses docentes? 

Em resposta, consideramos que ela se refere desse modo 
porque, nos momentos de dúvidas, inquietudes, a forma mais 
rápida de saná-las era buscar retornos nos múltiplos hipertex-
tos disponíveis na internet. Entretanto, se analisarmos que essa 
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prática era impulsionada pelos docentes em cada disciplina, por 
meio de sugestões de hipertextos, percebemos que o sentir-se 
“só” refere-se à presença física do docente, o que é natural, pois 
se trata de EaD e não de educação presencial. 

Nessa perspectiva, não estamos eximindo a responsabi-
lidade do docente no processo do estabelecimento da interação 
interpessoal entre docente e discentes. É sua responsabilidade 
e, consequentemente, da organização da EaD estabelecer um 
espaço favorável onde os discentes possam atuar como coau-
tores do processo de ensino-aprendizagem e não apenas como 
receptores passivos. Não podemos esquecer que autonomia não 
é algo que se ensina, ou se decreta, mas que se desenvolve em 
processo. Para tanto, a interação é essencial, cabendo à insti-
tuição e a seus diversos agentes atuarem nesse sentido, em um 
trabalho coletivo (BARROSO, 1996). 

Nesse aspecto, Helena lamenta a falta de contato com 
o professor de disciplina, pois, segundo ela: “o contato com o 
professor da disciplina se dá somente no encontro presencial, 
depois, entre o professor de disciplina e o aluno, há um vazio”. 
Isso nos leva à necessidade de analisar a mediação pedagógica 
na EaD, no que se refere às interações presenciais e a distância 
entre discentes e docentes. 

Interações presenciais

No fazer da EaD pesquisada, os encontros presenciais 
assumem a sua relevância para os discentes por representarem 
momentos de contato e de significativas interações, especial-
mente durante os encontros quinzenais para os chamados GDs 
– grupos de discussão –, os quais são, de acordo com Helena, “[...] 
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muito, muito produtivos [enfatizou]”. Esses encontros, conside-
rados como momentos previstos no fazer do curso de Filosofia, 
são propícios ao processo de desenvolvimento da autonomia 
do discente, haja vista que, segundo Helena, “[...] nos encon-
tros presenciais a discussão é intensa [...] todo mundo quer se 
doar ao máximo e ele acaba sendo muito proveitoso”. Ou seja, 
são momentos que estimulam a troca, com intensas discussões 
teóricas mediadas pelo docente, em que cada um se posiciona 
de forma crítica, com liberdade, falando e ouvindo o outro falar. 
Assim, podemos considerar que os encontros presenciais na EaD 
pesquisada são um tempo e um espaço fecundos ao desenvol-
vimento e ao exercício da autonomia do discente, estimulada 
por tutores e professores de disciplina. 

Entretanto, essa atuação coletiva dos docentes no que se 
refere a andar em sintonia com a maior autonomia do discen-
te não se estende ao virtual. Nessa perspectiva, cabe a nós 
analisarmos os sentidos atribuídos ao fazer virtual da EaD na 
sua relação com a autonomia, haja vista que são as interações 
virtuais que devem prevalecer na modalidade a distância.

Interações a distância

Segundo os discentes, as interações com o professor 
de disciplina se restringem ao encontro presencial, enquan-
to no que diz respeito aos momentos virtuais, “há um vazio”, 
conforme expressa Marcos. É certo que isso não é uma regra 
geral, mas nos leva a refletir sobre o estar junto virtual como 
uma prática que parece ainda não ter se consolidado entre 
todos os agentes da EaD pesquisada, cujas características 
pedagógicas consideramos relevantes para o processo de 



O FAZER DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA FORMAÇÃO 
DO DOCENTE: DESAFIOS À AUTONOMIA

Maria Francinete Damasceno 
Rosália de Fátima e Silva

356

desenvolvimento da autonomia na construção do conhecimento a  
distância. Nessa perspectiva, o estar junto virtual é, de acordo 
com Valente (2011), uma das diferentes abordagens educacio-
nais que se pode adotar na EaD, as quais são caracterizadas a 
partir do nível de interação a distância que se estabelece entre 
professor e aprendiz, bem como entre aprendizes, o que varia 
em um contínuo.

Cabe, então, ressaltar que interação, nesse caso, envolve 
professor, tecnologia e aluno, com professor e aluno reagin-
do um à ação do outro. Dessa forma, o “estar junto virtual” 
“prevê um alto grau de interação entre professor e alunos, que 
estão em espaços diferentes, porém interagindo via internet” 
(VALENTE, 2011, p. 25). 

Afinal, em face das interações, dá-se a mediação peda-
gógica, havendo 

[…] o acompanhamento e assessoramento constante do 
aprendiz, no sentido de entender o seu interesse e o nível de 
conhecimento sobre determinado assunto e, a partir disso, 
ser capaz de propor desafios e auxiliá-lo a atribuir significado 
no que está realizando (VALENTE, 2011, p. 30). 

É possível lembrar que, no início do curso, essas rela-
ções a distância não se efetivavam de forma a caracterizar 
um processo interativo. Porém, com o passar do tempo e com 
a experiência dos diversos agentes da EaD, esse quadro se alte-
rou, conforme explicita Marcos: “[...] a interação melhorou 
muito com o tempo. Os alunos e tutores foram se habilitando 
e a interação melhorou”. 

Nesse aspecto, lembramos que, na fase inicial dos cursos, 
os fóruns funcionavam como um exercício de perguntas e 
respostas a ser avaliadas de acordo com a participação ou não 
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no fórum. Depois, houve comumente um trabalho com os tuto-
res, por parte da coordenação de tutoria, e, consequentemente, 
com os discentes, para que eles se posicionassem, com respos-
tas, e que estas fossem interativas umas com as outras, concor-
dando ou discordando, conforme presente na fala de Kátia: “nós 
pensávamos que o fórum era apenas para responder à pergunta, 
depois os tutores foram esclarecendo, e nós passamos a discutir 
o tema”. Desse modo, de perguntas fechadas, passou-se a enca-
dear temas de discussão, configurando-se uma estratégia a ser 
adotada no estímulo à participação mais autoral dos discentes. 

Assim, é possível perceber que o estímulo ao desenvolvi-
mento da autonomia do discente no processo do fazer virtual 
da EaD foi possível a partir de um trabalho realizado pela coor-
denação de tutoria com os tutores, o que vem a demonstrar a 
importância do engajamento da instituição e de seus diversos 
agentes em um trabalho coletivo em prol desse objetivo. 

Considerações finais

Ao buscarmos a compreensão dos sentidos atribuídos por 
docentes em processo de segunda formação à relação entre o 
fazer da educação a distância e o seu processo de desenvol-
vimento da autonomia, pudemos perceber que os sentidos  
desvelados nas falas estão ligados às diferentes formas de inte-
rações na EaD, sendo indicados em dois períodos distintos. Ao 
período que corresponde aos momentos iniciais do curso, os 
sentidos foram marcados pela falta de interações que pudes-
sem orientá-los nessa nova dinâmica da modalidade a distância, 
conduzindo-os à perspectiva do autoestudo, e não da autonomia 
na aprendizagem, embora a primeira faça parte do conjunto de 
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capacidades da segunda. Diante disso, consideramos ser neces-
sário um sistema de apoio ao discente, de modo a favorecer sua 
caminhada coletiva e individual no curso, a partir de recursos 
humanos e tecnológicos, de sistemas de avaliação e de acompa-
nhamento, apoiados em abordagens interacionistas.

Essa perspectiva conduziu o fazer da EaD a um outro 
período, quando a análise das falas dos interlocutores e da nossa 
observação da prática dos cursos da EaD levou-nos a perceber 
que a experiência advinda da fase inicial e o trabalho coletivo 
dos agentes da EaD apresentaram-se como base para que as 
interações assumissem uma nova dinâmica. Dessa forma, as 
interações se fizeram centrais no processo de construção da 
autonomia do discente, seja nas interações hipertextuais, esti-
muladas pelos docentes, seja nas interações interpessoais entre 
discentes e docentes.

No que se refere à relação entre o discente e as múltiplas 
recorrências e aproximações com os hipertextos, esta emer-
ge como grande aliada no desenvolvimento da autonomia do 
discente, pois, nessa relação, apresenta-se a capacidade de 
avaliar, selecionar, tratar e se posicionar diante das diversas 
navegações hipertextuais. Nesse sentido, a lógica do hipertexto 
representa um novo paradigma tecnológico que liberta o usuá-
rio da lógica unívoca, da lógica da distribuição, ao democratizar 
a relação do indivíduo com a informação, permitindo que ele 
ultrapasse a condição de receptor passivo e alcance a condição 
de sujeito operativo, participativo e criativo. Essa característica 
é ponderada como uma nova perspectiva a ser considerada em 
estudos a respeito das TICs na EaD e da utilização destas na 
prática dos docentes na escola.

As interações presenciais entre discentes e docen-
tes (tutores e professores de disciplina), por sua vez, 
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apresentaram-se como momentos de troca, de discussões teóri-
cas, configurando os encontros presenciais como espaços e 
tempos propiciadores do exercício da autonomia. Entretanto, 
as interações a distância não vieram à tona com a mesma 
unicidade, na medida em que é possível perceber que o estar 
junto virtual entre discente e professor de disciplina ainda 
não se encontra consolidado, sendo algo a ser construído. Para 
tanto, há diversos aspectos que merecem ser pensados, os quais 
deixamos para reflexões futuras. 

De forma sumária, ao compreendermos que os sentidos 
atribuídos à relação entre o fazer da EaD e o processo de desen-
volvimento da autonomia do discente se ligam às diferentes 
formas de interação na EaD, isso nos leva ao entendimento de 
que o fazer da EaD pesquisado demonstra uma mudança no que 
concerne ao paradigma transmissivo, pois se mostra capaz de 
estimular a autonomia do discente no processo. Diante disso, 
esperamos que as compreensões assinaladas sobre o desen-
volvimento da autonomia do discente, durante seu processo 
de formação, nessa modalidade de ensino, possam ensejar 
reflexões acerca da formação do docente em uma modalidade 
educativa que possui a flexibilidade temporal/espacial como 
característica e as TICS como recurso mediador do processo. 
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Endnotes

1  

Interlocutor/ 

situação/ idade 

(nome fictício)

Formação 

inicial 

Formação 

na EaD

Tempo de 

docência

Docente em: 

curso/nível

Data da 

entrevista

1 – Helena

(casada, 2 filhos)

Pedagó-

gico e

Lic. 

Psicologia

Lic. Filosofia 10 anos Psicologia - 

nível superior

03/04/2012

2 – Marcos

(28 anos, 

solteiro)

Bach. Admi-

nistração

Lic. Filosofia 1 ano Bacharelado 

em Admi-

nistração e 

ensino técnico

02/04/2012

4. Carla 

(31 anos, casada, 

2 filhos)

Lic. Biologia Lic. Química 8 anos Ensino médio 20/07/2012

5. Kátia

(36 anos,

casada, 2 filhos)

Lic. Peda-

gogia. 

Magistério 

Lic. Filosofia 8 anos Educação 

infantil, 

fundamental 

completo e 

educação 

especial

15/08/2012

Dados dos entrevistados

Fonte: Dados da pesquisa. 



DEBATES E EMBATES NOS 
TERRITÓRIOS CURRICULARES 
FORJADOS PELO PROGRAMA 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA 

REFORMA AGRÁRIA (PRONERA)

Alessandro Augusto de Azevedo

Algumas universidades brasileiras vivenciam, atualmente, um 
conjunto de experiências pedagógicas oriundas das demandas 
postas pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
(PRONERA). Surgido em 1998, esse programa se instituiu a partir 
das iniciativas dos movimentos sociais do campo, mais especial-
mente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 
no sentido de garantir processos e mecanismos de escolarização 
ao conjunto de assentados de reforma agrária, desde a educação 
básica até a educação de nível superior.1

1 O processo de construção do PRONERA se confunde com a trajetória da 

construção do que se denomina atualmente de Educação do campo e 

que compreende a realização de vários momentos de reflexão e formu-

lação teórica, socialização de experiências e embates políticos entre 

os movimentos sociais do campo e outros atores políticos comprome-

tidos com o processo de reforma agrária. O PRONERA, criado em 1998, 

compreende um programa responsável em desenvolver projetos de 

escolarização da população do campo através de cursos oferecidos em 

parceria com instituições públicas de ensino superior, regulamentado 

pelo Decreto n.º 7.352/2010, que dispõe sobre a política nacional de 

educação do campo e o referido programa.

4.3
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Trata-se de superar uma das manifestações das desigual-
dades sociais apontadas pelas estatísticas oficiais: a distância de 
oportunidades de acesso a bens materiais e simbólicos entre as 
populações urbanas e aquelas residentes no mundo rural. Em 
1991, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) indicavam que o índice de analfabetismo entre os indi-
víduos com mais de 15 anos, na zona urbana, alcançava 13,8%, 
enquanto na zona rural, essa condição alcançava 40,1%, sendo 
o Nordeste a região mais afetada. Não obstante o conjunto de 
iniciativas nacionais visando à redução desses percentuais, o 
Censo de 2010 (IBGE) registrou que essa relação encontrava-
-se, respectivamente, em 8,7% e 25,8%, isto é, apesar de uma 
redução clara, as distorções entre urbano e rural permaneciam 
bastante altas.

Como tentativa de responder a essa problemática, o 
PRONERA surge, segundo as definições oficiais do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA), como 

[...] uma política pública de Educação do Campo, desenvolvida 
em áreas de Reforma Agrária, executada pelo governo brasi-
leiro. Seu objetivo é fortalecer o mundo rural como território 
de vida [...] (BRASIL, 2004, p. 9)

 e “[...] fortalecer a educação nas áreas de Reforma 
Agrária, estimulando, propondo, criando, desenvolvendo e 
coordenando projetos educacionais [...]” (BRASIL, 2004, p. 15).

Exclusive, o debate se o PRONERA é, ou não, uma política 
pública, importa ressaltar, neste estudo, como relevante. Nessa 
direção, considera-se a ideia presente na declaração oficial do 
fortalecimento do campo “como território de vida” – que aponta 
a superação de uma visão setorial do campo (restringindo-o 
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ao universo do trabalho e da produção de mercadorias) com a 
afirmação de uma ótica multidimensional do campo, compor-
tando as várias relações sociais que dimensionam o território.

Um elemento fundamental que corrobora essa pers-
pectiva tem a ver com a estrutura organizativa do PRONERA,  
gestada já no nascedouro do programa, e que supera paradig-
mas de gestão pública que “naturalizam” os espaços de poder 
do Estado e o correspondente caráter “subalterno” dos sujeitos 
sociais e das entidades da sociedade civil. Em contraste com 
isso, os sujeitos coletivos de direito, como afirma Molina (2006), 
não apenas protagonizaram a inclusão da Educação do Campo 
na agenda política brasileira como também participaram 
intensamente da construção do PRONERA, em sua concepção,  
implementação, mudanças e ampliação.

Assim, o PRONERA instituiu uma dinâmica na qual os 
sujeitos sociais coletivos não apenas “traziam as demandas 
sociais para serem supridas pelo Estado”, mas ainda integra-
vam o núcleo decisório, de planejamento do atendimento dessas 
demandas e de sua execução, nas suas várias fases. Além disso, 
transpôs para o âmbito das políticas públicas o questionamento 
da suposta “universalidade” de um arcabouço legal pautado 
pelo princípio do direito individual, mas subvertido pela estru-
tura social profundamente desigual produzida no Brasil. Nesse 
sentido, o PRONERA estaria atravessado pela perspectiva das 
políticas sociais “focalizadas”, permeadas por ações de caráter 
“reparatório”, com o fim de

[...] restituir a grupos sociais o acesso efetivo a direitos univer-
sais formalmente iguais – acesso que teria sido perdido como 
resultado de injustiças passadas, em virtude, por exem-
plo, de desiguais oportunidades de realização de gerações 
passadas que se transmitiram às presentes na perpetuação 
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da desigualdade de recursos e capacidades. Sem a ação/polí-
tica/programa, focalizados nesses grupos, aqueles direitos 
são letra morta ou se cumprirão apenas em um horizon-
te temporal muito distante. Em certo sentido, essas ações 
complementariam políticas públicas universais justificadas por 
uma noção de direitos sociais, como, por exemplo, educação 
e saúde universais, afeiçoando-se à sua lógica, na medida em 
que diminuiriam as distâncias que normalmente tornam 
irrealizável a noção de igualdade de oportunidades embutida 
nesses direitos (KERSTENETZKY, 2006, p. 570).

Em outro plano, o PRONERA traz à cena pedagógica as 
experiências de educação gestadas e protagonizadas em espaços 
não escolares, articuladas pelos próprios processos de luta pela 
terra, amplificando tanto a concepção de educação e de escola 
como a de reforma agrária, na medida em que inclui o direito 
à educação (além de tantos outros) como um desdobramento 
umbilical do próprio direito a terra. Como resposta às enormes 
distâncias vivenciadas pelos sujeitos sociais e atestadas pelos 
órgãos oficiais de estatística, o PRONERA produziu um invejá-
vel patrimônio de experiências pedagógicas sintonizadas com 
o enfrentamento da problemática da escolarização no campo, 
não apenas por estarem exclusivamente direcionadas a essa 
população mas também pelo compromisso em organizarem-se 
pedagogicamente de acordo com as suas vivências, utilizando-
-se, para isso, de um expediente básico que foi a inclusão dos 
movimentos sociais no processo de construção e execução dos 
projetos pedagógicos.

Essas experiências, pela sua diversidade e pelo impacto 
na realidade dos assentamentos de reforma agrária se consti-
tuem, atualmente, em farto material para análise, avaliação e 
organização de uma proposta de política pública que, de fato, 
institua-se como ação do Estado em função dos sujeitos sociais 
do campo, na promoção do campo como território de vida e 
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como elemento fundamental de um novo projeto societário e 
civilizatório, pautado no equilíbrio ambiental, na produção 
agroecológica de alimentos e na democratização das rela-
ções sociais e econômicas. Tais princípios estiveram e estão, 
em grande medida, na base dos projetos de educação básica 
(Alfabetização de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental e 
Médio), técnicos profissionalizantes de nível médio, e cursos 
superiores e de especialização, que desde sua criação já atingi-
ram um total de 450 mil jovens e adultos (BRASIL, 2011).

São experiências pelas quais jovens e adultos assentados 
da reforma agrária se inserem em novos ciclos de escolari-
zação a partir de uma organização curricular que respeita a 
distância física dos estudantes em relação ao local de estudos 
(possibilitando a vivência de uma proposta pedagógica estru-
turada no princípio da alternância2) e oferece componentes que 
refletem questões e temáticas referentes aos desafios do processo 
de gestão e territorialização da reforma agrária e a diversidade 
de sujeitos do campo.

Fruto da articulação dos movimentos sociais com grupos 
de professores (ou professores individualmente comprome-
tidos com suas lutas), a assunção dessas experiências pelas 

2 A perspectiva da “alternância”, aqui indicada, relaciona-se com o 

conjunto de concepções que historicamente formaram a chamada 

Pedagogia da Alternância. Apesar de, ao longo de sua história, portar 

distintas abordagens, a Alternância incorpora em seus princípios 

pedagógicos a articulação de setores tradicionalmente apartados 

do direito de acesso ao sistema escolar, no contexto de estratégias 

didático-pedagógicas que garantam a viabilidade do exercício desse 

direito. Para maiores informações, sugerimos a consulta ao trabalho 

de Silva (2003).
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instituições universitárias, desde a origem do PRONERA, 
opera visando à inclusão (com mais ou menos continuidade e 
consistência) do compromisso com a problemática da reforma 
agrária em suas respectivas agendas institucionais. Ao mesmo 
tempo, essa assunção também representou uma ruptura com 
uma determinada visão de universidade e de sua relação com a 
sociedade (em especial, com os movimentos sociais), segundo a 
qual a instituição – posta na condição de guardiã da produção 
e da gestão legítima e exclusiva da cientificidade – ofereceria 
unilateral e verticalmente seus préstimos acadêmicos quando 
demandada pelos sujeitos sociais.

Essa visão expressa um conjunto de pressupostos já 
cristalizados, mas que estão vivenciando uma crise global 
incidente sobre a própria instituição universitária de modo 
particularmente relevante, cujas respostas implicam o  
reconhecimento da crise pela própria universidade e pela  
capacidade de dialogar com outros sujeitos sociais, desdobran-
do-se em disponibilidade para rever dinâmicas, mecanismos e 
processos acadêmicos secularizados.

Mas se há uma crise de paradigmas que atinge a universi-
dade e que tem sido bem teorizada, a experiência do PRONERA 
também revela que há tensões e questões que dizem respeito à 
forma como os segmentos dos movimentos sociais pensam e se 
relacionam com esse processo complexo e relativamente novo. 
Ademais, a reflexão no seio desse campo, autodenominado de 
Educação do Campo, tem tido avanços em várias dimensões 
e recentemente tem sido recorrente a pontuação de algumas 
dessas tensões e questões originadas da própria dinâmica 
de consolidação do PRONERA como resposta institucional às 
demandas educacionais dos sujeitos do campo.
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A título de exemplo, no registro dos debates ocorridos 
no recente II Encontro Nacional de Educação do Campo e no 
II Seminário sobre Educação Superior e as Políticas para o 
Desenvolvimento do Campo Brasileiro (MOLINA, 2006), a relação 
entre os movimentos sociais e as políticas públicas é apresenta-
da como um dos grandes focos de tensão. Esse equacionamento 
é crucial, pois interpela o conteúdo do conceito de Educação 
do Campo, tal como ele originariamente foi criado pelos movi-
mentos sociais, as suas estratégias de ação na relação com as 
instâncias estatais, bem como a forma e o conteúdo da apro-
priação que é feita pelo Estado.

Para efeito deste artigo, intentamos discutir algumas das 
tensões e questões que marginam a relação entre as univer-
sidades, como instâncias do Estado, e os movimentos sociais,  
problematizando alguns parâmetros que estruturam discur-
sividade e prática concreta desses sujeitos na construção do 
PRONERA e dos cursos que lhes dão substância. Para tanto, 
parte-se do entendimento de que o reconhecimento dessas 
crises e a capacidade de instituição de processos dialógicos 
para além dos próprios sujeitos, isto é, abarcando dimensões 
transcendentes às suas próprias lógicas internas, podem fazer 
com que as instituições universitárias se enraízem cada vez 
nas várias instâncias sociais. Nesse processo, as bandeiras e as 
reivindicações dos movimentos sociais devem se tornar conquis-
tas efetivas que aperfeiçoem o processo democrático superando 
os parâmetros liberal-meritocráticos de acesso a direitos, a bens 
simbólicos e materiais e ao exercício da cidadania.
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Tensões e questões da crise da produção 
do conhecimento no âmbito universitário

Uma instigante análise da crise das instituições univer-
sitárias tem em Santos (1997, 2005) um dos seus expoentes. O 
pesquisador português desenvolve há alguns anos um conjunto 
de elaborações que não apenas detecta as razões das dificuldades 
de convívio das universidades com algumas questões contempo-
râneas como ainda apresenta diretrizes à sua superação.

Em um dos seus escritos, Santos (1997) advoga a exis-
tência de uma contradição básica no seio das instituições  
universitárias que se manifesta na contradição entre algumas 
de suas funções tradicionais e a ideia de uma universidade 
fundada na liberdade da investigação e na unidade do saber nela 
circulante e produzido. O autor especifica melhor essa contra-
dição básica distinguindo três tensões, ou crises, presentes nas 
entranhas da instituição, quais sejam: uma “crise de hegemo-
nia”, uma “crise de legitimidade” e uma “crise institucional”.

No tocante à crise de hegemonia, ela estaria evidenciada 
nas contradições entre as suas funções tradicionais e as que ao 
longo do século XX foram lhe sendo atribuídas. Assim, a insti-
tuição viu-se premida entre dois polos: num deles, a produção 
da chamada “alta cultura”, do pensamento crítico e dos conhe-
cimentos exemplares, científicos e humanísticos, necessários, 
por excelência, à formação das elites de responsabilidade das 
universidades desde a Idade Média europeia. No outro, a produ-
ção de padrões culturais e civilizatórios de alcance geral, bem 
como de conhecimentos de natureza instrumental, funcionais 
à formação profissional exigida pelo atual estágio de desenvol-
vimento capitalista. 
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Santos (1997) explica que a incapacidade da universida-
de em desempenhar cabalmente funções tão contraditórias 
possibilitou que o Estado e os agentes econômicos procurassem 
formas e mecanismos de atingir aqueles objetivos, em espa-
ços fora da instituição. Assim, a instituição passou a perder a 
primazia do ensino superior e da produção científica.

A segunda crise é identificada como uma crise de legi-
timidade. Em face da contradição entre a hierarquização dos 
saberes especializados (que encontra na universidade o espaço 
que mais encarna as restrições do acesso e da credenciação das 
competências) e as exigências sociais e políticas da democra-
tização da universidade (consagradas nas reivindicações por 
mecanismos e processos de promoção da igualdade de opor-
tunidades para os filhos das classes populares), a instituição 
se vê inserida em meio a turbulências que tensionam o supos-
to consenso em torno de sua capacidade e “neutralidade” em 
equacionar esses conflitos, principalmente quando se orienta 
por princípios meritocráticos.

Finalmente, temos a chamada crise institucional. Ela 
é resultante da contradição que opõe o primado da autono-
mia da universidade em definir seus valores e objetivos e uma 
pressão crescente em submetê-la a outros princípios e critérios  
oriundos do universo empresarial de ênfase na eficácia, na 
produtividade e na “responsabilidade social”.

Dentre essas crises, ressalta-se como problemáti-
co o paradigma que atribui à universidade o monopólio de  
legitimação do conhecimento válido ou útil como uma das 
decorrências da prevalência do que também Santos (2007a) 
denomina de Pensamento Abissal, produzido pelo pensamento 
ocidental moderno. No dizer dele, trata-se de um pensamento 
que concede à ciência o monopólio da distinção universal entre 
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o verdadeiro e o falso, em detrimento da filosofia e da teologia 
como conhecimentos alternativos.

Ou seja, a universidade se depara com a cristalização de 
uma perspectiva que se autodenomina, pensa-se a si mesma 
como píncaro do conhecimento humano relevante, atribuindo 
ao que produz uma relevância que se coloca “acima” das dispu-
tas políticas e da produção de sentidos que os sujeitos sociais 
em movimento realizam e transformam em realidade. Assim, a 
instituição encontra dificuldades em problematizar o alcance 
e o sentido das “verdades” que produz.

Com efeito, ocorre um “estranhamento” da universidade 
em relação ao protagonismo dos movimentos sociais em termos 
de definição das formas e dos conteúdos das respostas às suas 
próprias demandas. Encontramos um exemplo disso em um dos 
primeiros textos publicados sobre as experiências dos cursos 
de Pedagogia da terra. Nesse sentido, Arelaro (2005) relata o 
processo de gestação de um curso de Pedagogia para os assenta-
dos rurais, reivindicado pelo MST à Universidade de São Paulo. 
A autora afirma que, com isso, o MST começava a “empurrar 
a porta” da democratização das oportunidades educacionais 
sobre os professores universitários da USP, forjando, assim, uma 
inversão da lógica usual de discussão entre o espaço acadêmico 
e a sociedade. Segundo ela, 

[...] o MST trouxe as diretrizes do seu desejo e do que seria, para 
eles, a Pedagogia da Terra um projeto, formulado por inteiro, 
com cerca de trinta páginas. Foi um pouco “chocante”, pois a 
universidade está acostumada a ter uma relação de consultoria 
com os movimentos. Nós é que falamos, quase sempre, o que é 
melhor para “eles” fazerem (ARELARO, 2005, p. 42).



DEBATES E EMBATES NOS TERRITÓRIOS CURRICULARES FORJADOS PELO 
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA AGRÁRIA (PRONERA)

Alessandro Augusto de Azevedo
375

Em contrapartida, um conjunto significativo de questões 
oriundo de movimentos sociais diversos problematiza a rele-
vância do conhecimento científico produzido, à luz do sentido 
e dos interesses de classe que emergem no seio do processo de 
produção do conhecimento, trazendo para o debate epistemo-
lógico os vínculos orgânicos entre conhecimento e valores. 

Em princípio, a relação das instituições universitárias 
com esses movimentos tem elementos de tensão porque atin-
ge a presumida “legitimidade” da autonomia universitária em 
definir a relevância e o sentido do que é produzido, só que, dessa 
vez, não mais vindo de segmentos empresariais, mas de movi-
mentos sociais diversos, portando projetos civilizatórios que, 
no limite, opõem-se àquele padrão que herdamos da moderni-
dade ocidental capitalista. Ou seja, questionam: o primado da 
tecnologia funcional à lógica do capital, à margem dos impactos 
ambientais e sobre a saúde humana; a valorização das lógicas 
que naturalizam o espaço urbano e industrial como espaços 
por excelência de (re)produção da vida humana; a margina-
lização dos saberes que desafiam as lacunas ou traduzem as 
chamadas “certezas científicas” no plano da linguagem mítica 
ou da tradição oral. 

Assim, o processo de construção curricular – concebido 
como o espaço onde ocorre a decisão de quais conhecimentos 
devem ou não integrar o percurso formativo que a instituição 
legitima – configura-se em um campo de disputas e de embates. 
Isso, naturalmente, propicia a emergência de algum grau de 
resistência no seio de determinados segmentos universitários 
em compartilhar a elaboração do currículo com outros agentes 
exteriores à instituição.

Esse movimento de “autocentrar-se” da instituição forma-
dora, concebendo-se como (única ou principal) protagonista da 
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concepção curricular, tem seu alicerce, realmente, numa pers-
pectiva “universitária” (uma visão “uni”direcional), e, no caso 
específico que analisamos – da relação com os movimentos que 
reivindicam um curso de Pedagogia para os próprios assenta-
dos –, traduz-se numa visão “formalista” e “profissionalista”. 
Por essa visão, a instituição se ergue como agência oficial de 
formação, “ofertante” de direitos e bens simbólicos (a certifica-
ção acadêmica) aos “legítimos” demandantes (os movimentos), 
mantendo-se, portanto, como única detentora do conhecimento 
legítimo e legitimante das práticas pedagógicas dos educado-
res formados. Esses, por sua vez, são vistos como “objetos” de 
um processo formativo fundado no divórcio entre “educação” e 
“política”, na medida em que o conteúdo curricular espelharia 
“universalidades” técnicas e teóricas.

Nessa concepção, bem resumidamente apresentada 
acima, temos revelada uma instituição “universitária” numa 
acepção do termo que é contraposto por Santos (2005, p. 41) ao 
definir o “conhecimento pluriversitário”, isto é:

[...] um conhecimento contextual na medida em que o prin-
cípio organizador da sua produção é a aplicação que lhe 
pode ser dada. Como essa aplicação ocorre extramuros, 
a iniciativa da formulação dos problemas que se preten-
de resolver e a determinação dos critérios da relevância 
destes é o resultado de uma partilha entre pesquisadores 
e utilizadores. É um conhecimento transdisciplinar que, 
pela sua própria contextualização, obriga a um diálogo ou 
um confronto com outros tipos de conhecimento, o que o 
torna internamente mais heterogêneo e mais adequado a ser 
produzido em sistemas abertos menos perenes e de organi-
zação menos rígida e hierárquica.

A proposição de Santos (2005) aponta no mesmo senti-
do do conjunto de experiências de educação superior do 
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PRONERA, pondo em funcionamento um processo de afirma-
ção de repensamento da construção curricular e da produção 
de conhecimentos, pois trazem para o espaço universitário o 
conjunto complexo de saberes e de dinâmicas que são próprias 
da realidade dos sujeitos do campo, postos no processo como 
coprotagonistas. Ocorre, assim, um compartilhamento do 
processo de construção curricular entre sujeitos distintos que 
se modificam nesse processo.

Em trabalho recente, Sá e Molina (2010), ao discutirem a 
questão da formação de educadores e a construção do conhe-
cimento no âmbito da práxis que se gesta nas experiências 
pedagógicas da educação do campo, apontam a necessidade 
de ter um novo modo de construção do conhecimento, como 
desdobramento de uma intencionalidade (a ser recorrentemen-
te afirmada) de rompimento com a lógica científica positivista, 
a partir da consciência do vínculo teoria/ação política.

Nesse sentido, é preciso enfrentar a tensão existente entre 
o conhecimento acadêmico e o conhecimento dos sujeitos 
do campo, a partir de uma visão objetiva sobre quem está 
produzindo conhecimento na educação superior (que sujei-
tos, nos cursos e na pesquisa) e como os sujeitos se apropriam 
e reorganizam o conhecimento. Não se trata de traduzir o 
pensamento do outro na linguagem científica; não se trata 
apenas de valorizar e respeitar; são diferentes dimensões 
de construção do real que passam por linguagens e práticas 
diferenciadas; são sujeitos com militâncias e perspectivas de 
vida diferenciadas (SÁ; MOLINA, 2010, p. 82).

As autoras ressaltam, portanto, o desafio posto nesse 
processo de construção identitária, de aproximação entre as 
universidades e os movimentos sociais, o que impõe que se 
crie uma “resistência afirmativa” aos modelos tradicionais dos 
cursos de Pedagogia e às concepções de educação dominantes 
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nas instituições universitárias. Isso é real e relevante, mas esse 
processo reflexivo não se torna completo se entendermos que 
ele se gesta e se dirige, apenas, à reinvenção do modelo universi-
tário de produção de conhecimento. O esforço da reflexão, para 
ser completo, precisa desvelar, também, os limites dos modelos 
“tradicionais” presentes nos processos de produção de saberes 
dos movimentos sociais.

Trata-se de um movimento do pensamento para além da 
identificação das crises e tensões que se introduzem nas entra-
nhas universitárias, para abarcar a identificação das crises e 
tensões que perpassam as entranhas do outro sujeito relevante 
nessa relação que estrutura o PRONERA e que baliza os projetos 
de formação a ele articulados – os movimentos sociais. Por isso, 
deve-se analisar suas idiossincrasias e os efeitos por elas produ-
zidos nos discursos e nas relações que travam com o Estado e 
uma porção dele, que são as instituições universitárias.

Impõe-se, pois, um exercício de reflexão crítica que não 
tem como endereço somente um dos polos da relação universi-
dade-movimentos sociais, mas ambos e a própria relação em si 
conformada por eles, como estrutura de uma política pública 
de educação. Em outras palavras, um modo de pensar que se 
estrutura em “relações” e não em “dualidades”, dado que parte 
de sujeitos diversos que não podem se autocategorizar como 
detentores de alguma “superioridade” ou de uma “verdade 
absoluta” que lhes confere uma prévia autoridade legítima às 
suas elaborações ou explicações do real.
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Algumas tensões e questões da produção do 
conhecimento no seio dos movimentos sociais

A mesma modernidade ocidental que instituiu a racio-
nalidade científica como parâmetro único de legitimidade do 
conhecimento produzido e que conferiu ao Estado o primado do 
reconhecimento e da legitimação das instituições produtoras de 
conhecimento (como as universidades públicas, por exemplo), viu 
emergir de seu seio uma tradição crítica, estruturada a partir do 
pensamento marxista, pautada na tentativa de desmascarar a 
suposta “verdade” do pensamento filosófico burguês da época e 
se afirmar como interpretação “científica” da história.

À época, a filosofia positivista, em sua sanha de “cientifi-
cizar” o conhecimento, já denunciava a “razão transcendental” 
dos idealistas, que implicava a negação do dado, do que é obje-
tivo, e afirmava o empírico como fonte legítima de percepção 
e ordenamento “positivo” do real. A filosofia idealista, confor-
me Schelling, em Philosophie der Offerbarnung, ocupava-e com 
o conceito e a pura essência das coisas, incapaz de apreender a 
existência real delas e, consequentemente, alcançar o conheci-
mento verdadeiro (MARCUSE, 1984, p. 295).

É nessa separação entre o conhecimento verdadeiro e a 
metafísica, como “razão transcendental”, que se delineou uma 
aproximação umbilical entre a reflexão científica e o empírico, 
instituindo uma filosofia (positivista) que abordava o social sob 
uma moldura fundada nas leis que regem a natureza. Assim, tal 
qual a natureza, o social teria uma dimensão objetiva que lhe é 
própria, e que precisaria ser preservada como dado, como fato, 
de modo a se tornar imune às críticas da “filosofia negativa”.

Assim, concebendo o social como sendo dotado de uma 
objetividade similar à da natureza – o que significaria dizer 
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que era regido por leis de funcionamento e evolução possíveis 
de ser ordenados cientificamente, por meio da observação –, o 
positivismo inaugurou uma nova epistemologia, influencian-
do diversas elaborações teórico-filosóficas, algumas das quais 
assumiram uma perspectiva de mudança social. Foi o caso de 
Saint-Simon e Sismondi, que beberam dessa fonte positivista e 
constituíram os chamados “Socialistas Utópicos”, uma das bases 
a partir das quais se estruturou o pensamento de Marx e Engels.

Para o pensamento de Marx e Engels, o caráter suposta-
mente científico daquela filosofia alemã idealista subsistiria 
enquanto a luta de classes permanecesse latente ou se revelasse 
apenas em manifestações esporádicas, de modo que o próprio 
surgimento da crítica da economia política clássica por eles 
empreendida atestava a decadência ideológica da burguesia, 
premida pela ameaçadora organização operária e pelo acirra-
mento da luta de classes, naquela época.

Nesse sentido, a própria crítica, como atividade do pensa-
mento, aparecia aos fundadores do materialismo histórico como 
um produto histórico, isto é, resultado de uma contradição 
intrínseca do capitalismo e que desembocaria, como efeito da 
luta de classes, no socialismo. O caráter científico da doutrina 
era sua capacidade de explicar o seu próprio surgimento, ou 
como eles mesmos afirmaram:

O socialismo anterior criticava o modo de produção capi-
talista existente e suas conseqüências, mas não conseguia  
explicá-lo nem podia, portanto, destruí-lo ideologicamente; 
nada mais lhe restava senão repudiá-lo, pura e simplesmente, 
como mal. [...] Mas do que se tratava era, por um lado, de expor 
esse modo capitalista de produção em suas conexões históri-
cas e como necessário para uma determinada época da histó-
ria, demonstrando com isso também a necessidade de sua 
queda e, por outro lado, pôr a nu o seu caráter interno, ainda 
oculto. Isso se tornou evidente com a descoberta da mais valia. 



DEBATES E EMBATES NOS TERRITÓRIOS CURRICULARES FORJADOS PELO 
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA AGRÁRIA (PRONERA)

Alessandro Augusto de Azevedo
381

[...]. Essas duas grandes descobertas – a concepção materialis-
ta da história e a revelação do segredo da produção capitalista  
através da mais-valia [...]. Graças a elas o materialismo 
converte-se em uma ciência, que só nos resta desenvolver em 
todos os seus detalhes e concatenações (ENGELS, 1985, p. 320).

Para o pensamento marxiano, portanto, no seio da luta 
de classes, emergia a crítica às contradições intrínsecas do 
capitalismo, e essa crítica, na medida em que era estruturada 
nos princípios do materialismo histórico, ganhava a legitimi-
dade de “científica”. Com isso, estavam abertas as portas para a 
posterior “cientificização” do marxismo, capaz de produzir uma 
“sociologia marxista”, com a primazia da explicação sociológica 
da sociedade capitalista e seu (inevitável) fim3.

Aplicada a uma análise crítica do processo de produção e 
gestão do conhecimento tido como “relevante”, essa perspecti-
va materialista marxista erigirá o questionamento da suposta 
“neutralidade científica”, denunciando os vínculos de classe 
presentes na seara epistemológica, mas produzirá, também, 
aforismos fundantes de uma abordagem atravessada por uma 
“essencialização” do “sujeito revolucionário”, que influenciará 
a discursividade de setores dos movimentos sociais modernos 

3  Ainda que não seja objetivo central deste artigo, não podemos deixar 

de registrar que essa perspectiva de “cientifização” do marxismo, 

como bem lembra Santos (1997, p. 26), recebeu críticas contundentes 

de intelectuais do porte de Karl Korch, Luckas e Gramsci, no sentido 

de que “a conversão do marxismo numa ciência positiva desarmava 

o seu potencial revolucionário”. [Pois suas raízes hegelianas] “faziam 

dele uma filosofia crítica, uma filosofia da práxis, mais virada para a 

construcção de uma visão libertadora e emancipadora do mundo do 

que para uma análise sistemática e objectiva da sociedade capitalista”.
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e contemporâneos. Para esses movimentos, tratar-se-ia de um 
sujeito revolucionário que, em razão do seu “lugar” nas relações 
de produção, portaria a “verdade” histórica que poria em movi-
mento a luta de classes, cujo desfecho poderia significar o fim 
do capitalismo e o advento de uma nova sociedade, socialista, 
na qual os sujeitos secularmente expropriados das riquezas da 
humanidade, finalmente, construiriam as bases de um mundo 
marcado pelo livre desfruto de tudo aquilo que fosse produzido 
coletivamente por todos.

Assim, vemos o surgimento, também, das bases de uma 
abordagem que associará a produção de conhecimento e a valida-
de dessa produção à sua maior ou menor aproximação em relação 
ao que seria o projeto societário da “classe revolucionária”. É na 
problematização desse aforismo que encontramos, ao mesmo 
tempo, um caminho para a contraposição do mito da “neutra-
lidade científica”, mas também a superação de abordagens que 
trilham um “maniqueísmo ideológico”, pelo qual tudo aquilo 
que emerge do seio dos movimentos sociais traria consigo uma 
“verdade” inerente e, portanto, obrigatoriamente aceita em seus 
desdobramentos políticos, epistemológicos, sociais e culturais, 
dado que expressa a crítica às contradições capitalistas.

Setores dos movimentos sociais do campo ainda estru-
turam sua discursividade e os seus princípios de intervenção 
no debate de construção de políticas públicas norteadas numa 
dupla ortodoxia: uma acepção do Estado como espaço rarefeito à 
disputa hegemônica, cristalizado como “aparelho ideológico” de 
uma classe; e uma acepção das classes subalternas atravessada 
pela categoria de “sujeito”, concebido como unidade racional e 
transparente, que transmite um significado homogêneo para o 
campo total da conduta dos indivíduos particulares. Com isso, 
temos, além de uma “mitificação” dos sujeitos, uma sublimação 
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do feixe de interesses, contradições e tramas internas às relações 
de poder que se instituem no seio dos próprios movimentos.

A tradução da “essencialização” dos 
sujeitos na dinâmica do PRONERA

No processo de gestão dos cursos do PRONERA, a aborda-
gem que denominamos de “essencialização do sujeito revolucio-
nário” aparece sob várias nuanças, entre elas, apresentamos as 
que parecem mais problemáticas, por escorrerem (sem muitas 
contraposições) em afirmações dos militantes dos movimen-
tos sociais e mesmo de alguns professores universitários: (a) os 
cursos do PRONERA são “dos movimentos”; (b) as universidades 
precisam estar “a serviço dos movimentos populares”; (c) os 
movimentos têm a “legítima” primazia de previamente selecio-
nar os candidatos aos concursos seletivos dos cursos oferecidos 
pelas universidades4; (d) é legítimo que os cursos tenham um 
currículo formado a partir das clivagens político-pedagógi-
cas de cada fração dos movimentos. Tais afirmações circulam 
no imaginário de importantes segmentos que conformam 

4  Em algumas experiências, os candidatos participantes dos concursos 

seletivos para o ingresso nos cursos de pedagogia em nível superior 

foram mobilizados pelas redes de lideranças dos movimentos sociais, 

conforme a maior ou menor capacidade da rede em informar o 

conjunto de sujeitos de direito, o que, em alguns casos, viciou o 

processo tornando-o menos um caso de seleção a partir de uma 

ampla e pública divulgação do certame entre a totalidade dos sujeitos 

aptos a concorrerem às vagas disponíveis, para se tornar uma seleção 

entre os “indicados” pelos movimentos.
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cotidianamente o PRONERA com o respaldo de estarem ancora-
das numa perspectiva “crítica” e numa base teórica “marxista”. 
Assim, desdobram-se como aforismos construídos e conforma-
dos a partir de uma matriz interpretativa que confere legiti-
midade e “unge” como “verdades” as análises e as explicações 
incorporadas ao discurso de movimentos sociais, dado que são 
gestadas no confronto a toda e qualquer produção simbólica e/
ou teórica, oriunda das instituições estatais, em virtude de sua 
hegemonização pelas classes burguesas desde a consolidação 
da sociedade capitalista.

A lógica é simplória (para não dizer tosca): se a instituição 
é estatal e ela é organismo de realização da hegemonia e da 
política das classes dominantes, a produção de conhecimento 
daí oriunda estaria inapelavelmente atravessada pela lógica do 
capital ou, para dizer o mínimo, pelas tensões daí resultantes, 
sendo, portanto, contrária ou danosa à construção de outro 
paradigma cujos pilares básicos estivessem comprometidos 
com a transformação social em favor das classes subalternas. 
Quaisquer aproximações com esses espaços ou essas lógicas 
representaria um “perigo” às classes subalternas, na medida 
em que implicaria uma aventura na qual a “cooptação” seria o 
horizonte mais provável.

Com efeito, a produção de conhecimento gestado no 
contexto das classes subalternas teria uma primazia em rela-
ção ao conhecimento “oficial”, na medida em que traria consigo 
os laços com aqueles sujeitos sociais cujo “lugar” no conjun-
to das contradições sociais, culturais, políticas e, sobretudo, 
econômicas, possibilitaria visualizar os contrapontos centrais 
ao conhecimento produzido no âmbito das instituições hege-
monizadas pelas classes dominantes e, no plano da ciência, 
estabelecer os elementos centrais de um paradigma capaz 
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de desvelar a realidade e suas contradições, dando às classes 
subalternas o “seu” paradigma. Nessa perspectiva, repousaria 
uma “legitimidade” natural das classes populares dado que 
elas estariam “ungidas” (pelo destino ou por uma “lógica” 
da história?), de modo a serem os protagonistas de uma nova 
narrativa, de um novo processo que levaria a humanidade, 
inevitavelmente, a outro patamar civilizatório. Daí emergiria 
a figura do “sujeito da história”, da justeza de “suas” opções 
históricas e a “relevância” imanente dos conhecimentos produ-
zidos em seu interior.

Entre alguns setores dos movimentos sociais do campo, 
esses princípios estruturadores das narrativas produzem 
uma complexa teia de desdobramentos nas relações que se 
estabelecem com as instituições universitárias – a partir da  
consideração da natureza oficial/estatal que lhes atravessa. 
Assim, o conhecimento produzido no seio das universidades 
somente teria validade na medida em que estivessem ou “a 
serviço” do “projeto político da classe trabalhadora” ou se 
estivesse permeado pela lógica própria de produção de conhe-
cimentos gestada no seio dos movimentos sociais.

Em que pese a correta identificação da necessidade do 
restabelecimento de vínculos valorativos entre a epistemo-
logia e a política, a lógica da “essencialização dos sujeitos”,  
anteriormente comentada, ao “essencializar”, também, o “projeto  
político da classe trabalhadora”, fecha a possibilidade de se 
atentar à diversidade de enfoques e olhares naturalmente 
presentes no seio dos sujeitos sociais que se expressam nos 
movimentos, mas não se reduzem a eles.

Esse “fechamento” é, mais uma vez, um desdobramento 
de uma determinada apreensão do pensamento marxiano e da 
sua crítica aos princípios individualistas da democracia e do 
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Estado liberal. No confronto teórico com os primados liberais, 
Marx contrapôs ao “sujeito monumental” – que é o Estado libe-
ral – outro “sujeito monumental”: a classe operária. De modo 
que, ainda segundo Santos (1997, p. 241-242),

A classe operária é uma subjectividade colectiva, capaz de 
autoconsciência (a classe-para-si), que subsume em si as 
subjectividades individuais dos produtores directos. Tal 
como em Hegel a burocracia é a classe universal e autocons-
ciência do Estado moderno, a classe operária é em Marx a 
classe universal e autoconsciência da emancipação socialista. 
[Porém], do ponto de vista das relações entre as particulari-
dades únicas das subjectividades individuais e a abstracção e 
universalidades das categorias da sociedade política, a eficá-
cia subjectiva da classe operária é, ao nível da emancipação, 
semelhante à da cidadania liberal, ao nível da regulação. Ou 
seja, a subjectividade colectiva da classe tende igualmente 
a reduzir à equivalência e à indiferença as especificidades e 
as diferenças que fundam a personalidade, a autonomia e a 
liberdade dos sujeitos individuais.

A combinação de uma perspectiva “essencialista” em 
torno dos sujeitos sociais com certo antiestatismo produzido por 
um marxismo tosco e simplório opera um emolduramento das  
perspectivas, dos discursos e das práticas de militantes e dos 
chamados “intelectuais orgânicos” articulados em torno do movi-
mento da educação do campo e das experiências do PRONERA, 
de modo que não é incomum encontrarmos nos discursos e nas 
construções dos atores que se situam no campo do movimento 
sociais uma visão que intenta qualificar as experiências de ensi-
no superior do PRONERA como “cursos do movimento” ou para 
formação de “militantes” ou “lutadores do povo”.
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Os espaços de produção de conhecimento 
produzidos no PRONERA como 
“comunidades interpretativas”

A modernidade ocidental nos legou um exercício carto-
gráfico abissal (SANTOS, 2005) cujos efeitos, no campo do conhe-
cimento, implicou uma construção metafórica de duas zonas 
epistemológicas: a “metropolitana” (dos grandes centros legi-
timados pela produção do conhecimento de traço cartesiano) 
e a “colonial” (os espaços de produção de significados, ideias, 
saberes e conhecimentos, que se gestam “por fora” das insti-
tuições canonizadas e legitimadas socialmente).

No âmbito da reflexão pedagógica sobre a educação 
dos povos do campo, o distanciamento entre essas “zonas 
epistemológicas” revelou-se na afirmação de um projeto de  
territorialização do rural como espaço exclusivamente volta-
do à produção de mercadorias, à base de processos técnicos 
poupadores de mão de obra. Esse projeto, implementado em 
meados dos anos 1960, sustentou-se numa cultura de ridicu-
larização dos sujeitos do campo e de seus modus vivendi, carac-
terizados e qualificados como “atrasados”, “ignorantes”, entre 
outros termos depreciativos.

Assistimos, assim, a uma ampla reterritorialização do 
campo, antes dominado pelo latifúndio e por todos os seus 
traços “pré-modernos”, agora dominado por uma cultura 
“moderna” (sob os ditames da chamada “revolução verde”), 
expulsando os sujeitos do campo como “não adaptados” 
aos processos “modernizantes”, cujos desdobramentos, no  
âmbito das propostas escolares, reduzir-se-iam ao preparo técni-
co-profissional para atividades restritas à nova configuração  
produtiva, implementada pelo agronegócio. A reação dos 
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movimentos sociais do campo foi imediata e tão logo a dita-
dura militar se esgotou, vimos o surgimento dos mais diversos 
sujeitos interpondo-se ao debate político mais geral da rede-
mocratização brasileira, destacando a necessidade de uma 
nova reforma agrária, centrada no fortalecimento da visão do 
campo como “território de vida”, constituindo-se, portanto, 
como espaço onde se (re)produz a existência do ser como tota-
lidade e não apenas o próprio trabalho.

Desse modo, vimos o surgimento e o fortalecimento de 
todo um movimento não apenas em torno do direito a terra 
mas também ao trabalho e a outros bens materiais, simbólicos 
e direitos associados à permanência na terra. Nesse proces-
so, houve destacam-se a educação e a necessidade de políticas 
públicas de garantia da elevação dos níveis de escolaridade 
entre a população do campo e, mais que isso, de construção de 
modelos pedagógicos pensados a partir do entranhamento nas 
especificidades históricas e culturais desses sujeitos, bem como 
de suas trajetórias de luta e seus organismos de ação política.

Como desdobramento dessas lutas, o PRONERA tornou-
-se um espaço privilegiado de construção desses modelos, na  
medida em que possibilitou o diálogo entre as instituições 
formadoras oficiais e os sujeitos do campo representados em 
seus movimentos sociais e entidades civis, inclusive pelas 
tensões e pelos conflitos que atravessaram esse processo, como 
bem nos fala Arroyo (2006, p. 112)

Um dos problemas que encontramos nos cursos de Pedagogia 
da Terra é exatamente este: há uma tensão muito grande 
entre o saber da história, do trabalho, o saber das lutas e os 
saberes da pedagogia aonde vão estudar. Não é só uma tensão 
burocrática. [...]. Eles se consideram sujeitos de produção do 
saber, percebem que há processos de produção do saber, dos 
quais participam, mas quando chegam aos cursos lhes dizem: 
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vocês não sabem de nada, vocês são ignorantes. No fundo é 
uma tensão de saberes, mais do que uma tensão de saberes, 
uma tensão de produção de saberes. É uma tensão de matri-
zes de produção de saberes. Isto nos leva a algo muito mais 
profundo do que simplesmente dizer: o camponês também 
carrega o seu saber!; como incorporar esse saber na esco-
la; ele também aprende a contar fora, a contar as vacas, os 
cordeirinhos, os coelhinhos ou as plantas. Não é isso! Acho 
que simplificamos tanto a relação entre saber popular e saber 
escolar, deixamos de fora as grandes tensões que estão no 
subsolo da diversidade de processos de produção de conheci-
mento. Aí que teríamos que nos situar e pesquisar com mais 
profundidade. Há tensões de paradigmas de conhecimento e 
de formas de pensar o real. Não só reconhecer o povo também 
sabe, tem cultura e saberes. Incorporemos isso aos currículos.

Nesse contexto de tensões, conflitos, mas também de 
construções afirmativas, tornou-se comum as referências 
demarcatórias dessas experiências de construção conjunta de 
cursos e propostas curriculares como matrizes para a forma-
ção de novas experiências pedagógicas. Mais do que isso, elas 
foram constituídas numa base importante de um novo modus 
operandi que processe práticas de rompimento da primazia das 
instituições formadoras oficiais (as universidades) na gestação 
e na gestão de processos formativos em nível superior.

A manutenção dessa dinâmica instituída pelo PRONERA 
exige, pois, uma ampla disputa política que incide sobre as 
universidades e os movimentos sociais, superando suas respec-
tivas crises “abissais”: do lado das universidades, a permanência 
de concepções que sustentam a distância entre o saber legiti-
mado – “científico” – e os saberes “populares”; e do lado dos 
movimentos sociais, uma esquizofrênica relação com o Estado 
– visto como “aparelho ideológico” voltado à cooptação dos 
movimentos e, no caso, das universidades, institutos “burgue-
ses” de produção de um conhecimento que está a serviço da 
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hegemonia burguesa – que reduz o alcance e a profundidade 
das interlocuções com as instituições formadoras oficiais, isto 
é, as universidades.

Como diz Santos (1997, p. 224), a ciência moderna posi-
ciona-se contra o senso comum e isso minou suas bases de 
enraizamento social. O desafio é pôr-se ao lado do (chamado) 
senso comum e se gestar como espaço de diálogo com esse 
universo de saberes, alimentando-se dele e o alimentando 
mutuamente, o que o próprio Santos denomina de “comuni-
dades interpretativas”.

[...] promover o reconhecimento de outras formas de saber e o 
confronto comunicativo entre elas. A universidade dever ser 
um ponto privilegiado de encontro entre saberes. A hegemo-
nia deixa de residir no carácter único e exclusivo do saber que 
produz e transmite para passar a residir no carácter único 
e exclusivo da configuração de saberes que proporciona 
(SANTOS, 1997, p. 224).

Nesse sentido, os espaços de formação forjados no 
contexto dos cursos do PRONERA precisam ser pensados, 
permanentemente, como “comunidades interpretativas”, isto 
é, como espaços onde circulam sujeitos diversos, reconhece-
dores de suas trajetórias e lugares distintos, bem como de suas 
formas específicas de relacionarem-se com o conhecimento e 
com o “pensar sobre o conhecimento”. A partir disso, os sujei-
tos passam a se instituir como sujeitos conscientes da neces-
sidade não de simplesmente forjarem um conhecimento novo, 
mas de forjarem um novo modo de produção de conhecimento 
(SANTOS, 2007b).

A agenda dos cursos do PRONERA não se reduz apenas a 
processos de “escolarização em nível superior dos sujeitos do 
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campo” ou de “formação de militantes e lutadores do povo”, 
pois, como bem aponta Santos (2007a, p. 22), há de se refle-
tir sobre a necessidade de uma “epistemologia do Sul”, fren-
te à incapacidade do Norte em aceitar a validade ou mesmo a 
existência dos conhecimentos alternativos ao conhecimento 
científico – aqueles oriundos dos meios populares, indígenas, 
camponeses etc. – para transformá-los em matéria-prima para 
o desenvolvimento do conhecimento científico.

Nessa agenda, impõe-se a discussão de pesquisas, práti-
cas políticas e culturais que promovam a discussão acerca de 
uma racionalidade científica que saiba como distinguir entre 
objetividade e neutralidade. 

Objetividade, porque possuímos metodologias próprias das 
ciências sociais para ter um conhecimento que queremos que 
seja rigoroso e que nos defenda de dogmatismos; e, ao mesmo 
tempo, vivemos em sociedades muito injustas, em relação 
às quais não podemos ser neutros. Devemos ser capazes de 
efetuar essa distinção, que é muito importante (SANTOS, 
2007b, p. 23).

Esse parece ser um bom caminho para o fortalecimento de 
práticas dialógicas que dimensionem o sentido emancipatório 
da produção de conhecimento na configuração contemporâ-
nea da diversidade de sujeitos, cultivando, entre esses sujeitos, 
a redução da incidência de suas diferenças na gest(aç)ão de novos 
espaços e processos epistemológicos.
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5 CULTURAS, 
GÊNEROS, 
CURRÍCULOS... 



GÊNERO E SEXUALIDADE 
EM PLANOS DE EDUCAÇÃO: 

POLÊMICAS E SILENCIAMENTOS 

Girlane Martins Machado
Karyne Dias Coutinho

Os pedagogos fazem projetos e os submetem às autoridades; 
os professores se voltam para os alunos, fazem-lhes reco-
mendações e para eles redigem livros de exortação, cheios 
de conselhos médicos e de exemplos edificantes. Toda uma 
literatura de preceitos, pareceres, observações, advertên-
cias médicas, casos clínicos, esquemas de reforma e planos 
de instituições ideais, prolifera em torno do colegial e de seu 
sexo (FOUCAULT, 1993, p. 30-31).

Não é de agora que temas vinculados a gênero e sexualidade 
geram polêmicas no campo da educação, ao mesmo tempo 
que atravessam o âmbito pedagógico, figurando direta ou  
indiretamente em documentos oficiais, projetos escolares e 
currículos de diferentes níveis de ensino. No Brasil, entre os 
muitos atravessamentos que existem quanto a isso, chamamos 
a atenção neste texto para a recente controvérsia em torno do 
Plano Nacional de Educação (PNE), cujo debate sobre a inser-
ção de estratégias relacionadas a gênero e sexualidade gerou 
também uma série de conflitos na (re)construção de Planos 
Estaduais e Municipais de Educação.

Tendo essa discussão como pano de fundo, este texto 
consiste num recorte da pesquisa de Mestrado que estamos 
desenvolvendo no Programa de Pós-Graduação em Educação 

5.1
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da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cujo objetivo 
é problematizar os discursos de gênero e sexualidade que atra-
vessam um conjunto de peças pedagógicas (documentos oficias, 
planejamentos curriculares, cartilhas didáticas), compondo o 
que chamamos de “dispositivo de orientação sexual”. Realizada 
a partir das lentes teórico-metodológicas dos estudos foucaul-
tianos, aquela investigação também se vale das teorizações de 
estudiosas das relações entre gênero, sexualidade e educação, 
dentre as quais se destacam os trabalhos de Judith Butler, Joan 
Scott, Deborah Britzman, Guacira Lopes Louro e Jimena Furlani.

Embora os Planos de Educação não sejam o foco da refe-
rida pesquisa de Mestrado, ela trabalha com certa perspectiva 
de ver a tríade gênero-sexualidade-educação que nos é útil para 
ensaiar olhares sobre as diversas polêmicas que têm se instala-
do no nosso tempo presente, tal como a que selecionamos como 
objeto de análise deste texto, que passamos a tratar a seguir.
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“Ideologia de gênero”: simplificações, 
essencialismos e preconceitos

Figura 1 – Protesto contra a chamada “ideologia de gênero”, em abril de 2014. 

Fonte: Blog Carmadélio. Disponível em: http://blog.comshalom.org/

carmadelio/40633-votacao-de-6-de-maio-podera-retirar-definitivamen-

te-ideologia-de-genero-plano-nacional-da-educacao. Acesso em 04 de 

outubro de 2015.

A imagem acima retrata a manifestação de alguns repre-
sentantes de grupos religiosos contra o que eles chamam de 
“ideologia de gênero”, expressão que ganhou força pela voz de 
políticos conservadores, especialmente quando se passou a discu-
tir a possibilidade de inserção dos temas gênero e sexualidade no 
PNE. Tal imagem é, assim, emblemática dos conflitos existentes 
nas relações entre gênero, sexualidade e educação, com atraves-
samentos que recaem diretamente sobre os planos educacionais, 
seja na esfera federal, seja nos âmbitos estadual e municipal.
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O protesto específico a que essa imagem se refere foi contra 
a tentativa de inclusão, no texto do PNE, da Estratégia 3.13, da Meta 
3 (referente ao Ensino Médio), intitulada “prevenção à evasão por 
preconceito ou discriminação”, e que consiste em “implementar 
políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito e discri-
minação racial, por orientação sexual ou identidade de gênero, 
criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão”1.

Contra a Estratégia 3.13, a expressão “ideologia de gêne-
ro” passou a ser usada por grupos conservadores para desig-
nar conteúdos dos estudos de gênero e sexualidade, taxados de 
“doutrina” supostamente capaz de alienar crianças e jovens. 
Segundo tais grupos, trata-se de uma ideologia “desmoralizan-
te” e “destruidora da família”. Abaixo, podem-se ler comen-
tários feitos por bispos de Tocantins e Goiás, em reportagem 
publicada no site do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira2, inti-
tulada Cardeal e bispos brasileiros alertam contra a implantação da 
Ideologia de Gênero nos Planos Municipais de Educação:

Essa ideologia, de maneira oculta e à revelia da população 
brasileira, pretende acabar com as bases da nossa cultura e 
fundar uma nova ordem em que cada um pode decidir auto-
nomamente e de maneira não definitiva a própria orientação 
sexual ou livre opção sexual. [...]. Há organizações nacionais 
e internacionais muito ocupadas em destruir a família natu-
ral, constituída por um pai, uma mãe e seus filhos. Hoje um 
dos recursos mais perigosos para atentar contra a família 
se chama “ideologia de gênero”, que destrói o ser humano 

1  As metas e estratégias do Plano Nacional de Educação estão disponíveis 

no site Observatório do PNE <http://www.observatoriodopne.org.br/

metas-pne/3-ensino-medio/estrategias>. Acesso em: 4 out. 2015.

2  Instituto que se coloca como função primeira a “defesa dos valores da 

Civilização Cristã”, conforme disponível no site <www.ipco.org.br>. 

Acesso em: 4 out. 2015.
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em sua integralidade e, por conseguinte, a sociedade, cuja 
célula-mãe é a família (apud OLIVEIRA, 2015).

O ponto central desses comentários está no alerta de que 
a “ordem” estabelecida sobre os discursos de gênero e sexuali-
dade na educação estaria sendo supostamente abalada por uma 
“doutrina” entendida como destrutiva e, portanto, danosa à forma-
ção de crianças e adolescentes. De acordo com esse ponto de vista 
conservador, a pretensão de inserir tais temas como estratégia em 
Planos de Educação teria efeitos nocivos sobre a organização de 
currículos e contextos escolares e, portanto, tal pretensão deveria 
ser completamente desconsiderada pelas políticas educacionais.

Essa tentativa de incluir no PNE a discussão em torno 
dos problemas gerados pela discriminação por orientação 
sexual e identidade de gênero foi impulsionada por polític@s, 
educador@s e pesquisador@s ligad@s aos estudos de gênero,  
sexualidade e educação, mas não teve a repercussão esperada. Na 
época de aprovação do texto base do PNE (que aconteceu em maio 
de 2014), o argumento religioso se sobressaiu, atingindo grande 
destaque na cobertura midiática e apoio popular, tendo em vista 
a ampla variedade de canais televisivos, instituições religiosas, 
rádios e sites que os grupos conservadores possuem para divulgar 
suas premissas, enquanto os estudos de gênero e sexualidade se 
restringem muitas vezes aos corredores acadêmicos3.

3 Ainda que hoje em dia se perceba maior circulação e visibilidade de 

premissas e resultados dos estudos acadêmicos em redes sociais da 

web, tais meios possibilitam tanto os discursos progressistas quan-

to os discursos conservadores. Carecemos ainda de pesquisas que 

mostrem a força e o impacto da circulação discursiva (referente a 

gênero-sexualidade-educação) por meio das redes sociais da web.
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Em 2015, ocorreram diversas tentativas de inserir emendas 
nos textos dos Planos Estaduais e Municipais de Educação das 
capitais brasileiras, que abordassem questões relativas à discri-
minação por gênero ou orientação sexual. No entanto, em vários 
estados e municípios foram vetadas as referências tanto a gênero 
quanto a orientação e diversidade sexual (BRITO; REIS, 2015). 

Um dos argumentos usados nos discursos religiosos para 
incidir no debate entre educação, gênero e sexualidade é o de que 
tais temáticas seriam de responsabilidade da família, esta que 
deve “educar”, cabendo à escola o papel de “ensinar”. Referindo-
se à retórica de que “cabe à família educar e cabe à escola  
ensinar”, a estudiosa Furlani (2015) afirma que isso não passa de

[...] um entendimento simplista e totalmente desco-
nectado da função da escola pública, do processo 
ensino-aprendizagem, da formação para o exercício 
da cidadania, da democracia e da construção de uma 
sociedade igualitária e inclusiva. [...] o termo “gênero” 
é fundamental para as discussões acerca dos direitos 
das mulheres, para o enfrentamento do machismo, da 
misoginia e do sexismo, para a mudança social frente às 
formas de violência contra meninas, mulheres e idosas. 

Segundo Furlani (2015), é de extrema importância a 
inclusão dos debates sobre gênero na educação, mas negar essa 
relevância e minar qualquer ação que insira essa temática no 
campo escolar parece ser a tarefa dos grupos religiosos envolvi-
dos nas decisões políticas do Brasil. Diante desse embate político, 
é evidente o recrudescimento por meio de vetos e rejeições das 
políticas educacionais quando o assunto é gênero e sexualida-
de. Como efeito, a disputa se tornou um desafio estimulador de 
maior produção de materiais e discursos diversos sobre o tema.
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Numa tentativa de problematizar as resistências às ques-
tões de gênero e sexualidade em Planos de Educação, e num 
breve exercício de situar esse fato que constitui a história do 
nosso tempo presente (FOUCAULT, 2008), discutimos a seguir 
alguns significados atribuídos a gênero e sexualidade em suas 
relações com o terreno educacional.

A tríade gênero-sexualidade-educação

Especialmente nos últimos dez anos, inúmeros estu-
dos têm sido desenvolvidos na intenção de investigar “livros 
didáticos, paradidáticos, currículos e normas com referência à 
discriminação de negros e negras, de índios e índias; à distinta 
valorização de atividades profissionais, artísticas, etc.” (LOURO, 
2005, p. 89). Tais estudos encontram ressonância nas discussões 
envolvendo a tríade gênero-sexualidade-educação, que vem 
granjeando cada vez mais espaço como “ordem do dia” na área 
educacional em nosso país.

Nesse sentido, acompanhando a explosão discursi-
va propagada pela mídia sobre as polêmicas causadas pela  
inserção de materiais educativos que abordem gênero e 
sexualidade, assim como as reivindicações de diversos grupos  
engajados nas lutas por direitos das mulheres, lésbicas, gays, 
travestis e transexuais, o universo acadêmico vem consoli-
dando essa temática como legítima na maior parte dos even-
tos científicos (encontros, seminários, congressos, reuniões) 
ligados à área da educação. Assim, ganham força a discussão 
e os estudos sobre formação de identidades a partir do currí-
culo e de diversos aparatos pedagógicos. Colocando foco nessa 
problemática, algumas pesquisas – Altmann (2001, 2005), Dulac 
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(2009), Furlani (2005, 2009, 2011), Louro (1999, 2003, 2008), entre 
outras – identificam dois universos distintos estereotipados, 
normalmente com associações e características de um mundo 
público masculino e um mundo doméstico feminino, incidindo 
em idealizações da família, representação de um sujeito branco, 
heterossexual, de classe média urbana e cristão. 

Com base nessas investigações, adotamos como premissa 
para abordar a conexão entre gênero, sexualidade e educação, 
a ideia de que os discursos que operam na educação são “gene-
rificados”, isto é, produzem sentidos sobre homens e mulheres, 
sobre como devemos ser e que tipo de sujeitos (sempre enfati-
zando o gênero masculino para se referir à humanidade) querem 
formar. Mas o que significa dizer que os discursos educacionais 
são generificados? Para tratar disso, partimos da afirmação de 
Scott (1995, p.7) de que gênero é “uma maneira de indicar as 
‘construções sociais’ – a criação inteiramente social das ideias 
sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres”. A ênfa-
se na ideia de construção social atribui à educação um papel 
central para a categoria gênero, já que é também e principal-
mente por discursos e práticas pedagógicas que aprendemos os 
lugares apropriados para nós de acordo com o gênero com o qual 
nos identificaram quando nascemos. Assim, na mesma medida 
em que os discursos educacionais são generificados, gênero é 
também uma construção educacional, num movimento imanen-
te de retroalimentação.

Entendido isso, voltamos nosso olhar para o discur-
so pedagógico vigente, e para as resistências frente à ínfima  
possibilidade de sua reinvenção, por ser ele tão marcado pelas 
intenções de formar um sujeito coerente com as demandas 
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do mundo moderno4. Nesse sentido, a formação de homens e 
mulheres “civilizad@s” por meio do aprendizado de códigos, 
regras e condutas é desenvolvida para que atuemos em um 
mundo de extrema racionalização das relações e da vida.

Jovens escolarizados, aprendemos [...] a suportar o cansaço 
e a prestar atenção ao que professores e professoras diziam; 
a utilizar códigos para debater, persuadir, vencer; a empre-
gar os gestos e os comportamentos adequados e distintivos 
daquelas instituições. Os propósitos desses investimentos 
escolares eram a produção de um homem e de uma mulher 
“civilizados” (LOURO, 2003, p. 18).

Sabe-se que a escola não possui exclusividade na produ-
ção a que a autora se refere; no entanto, considerando sua 
centralidade nesses processos, faz-se necessário atentar para 
a duração e a intensidade das condições que nos são impostas 
no decorrer de nossas trajetórias escolares. Seja pela obrigato-
riedade legal da escolarização a partir dos quatro anos de idade, 
seja pelas próprias demandas de mercado, seja ainda por outras 
formas de organização sociocultural das sociedades ocidentais, 
o fato é que somos continuamente expostos às marcas que a 
escola imprime em nossos corpos. Assim, “é preciso reconhecer 
[...] que suas proposições, suas imposições e proibições fazem 
sentido, têm ‘efeitos de verdade’, constituem parte significa-
tiva das histórias pessoais” (LOURO, 2003, p. 21). Já os “efeitos 
de verdade” que a escola e seus currículos produzem incidem 

4  Referimo-nos a mundo moderno a partir das grandes preocupações 

das ciências humanas acerca da Modernidade, tais como: metanar-

rativas históricas; consciência unitária, homogênea e centrada do  

sujeito; ideia de emancipação e utopias (MOREIRA, 1997), entre outras. 
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diretamente na constituição de uma série de identidades para 
os sujeitos: raça, etnia, classe, nacionalidade, gênero, sexuali-
dade, entre outras, já que “homens e mulheres são, ao mesmo 
tempo, muitas ‘coisas’” (LOURO, 2005, p. 86).

Acontece que essa pluralidade identitária se constitui 
com base numa concepção binária de sujeitos que parece se 
colocar primeiro e que de certa forma lhe dá corpo: trata-se da 
dicotomia homem/mulher que, situada nas intricadas tramas 
histórico-culturais das relações sociais de poder (muitas vezes 
fundamentadas em teorias biológicas), transforma as diferenças 
naturais em objetos de dominação de uns sobre outros. É nesse 
sentido que concordamos com Scott (1995, p.88), quando essa 
autora afirma que gênero 

[...] é uma forma primária de dar significado às relações de 
poder. [...]. Gênero é um campo primário no interior do qual, 
ou por meio do qual, o poder é articulado. O gênero não é o 
único campo, mas ele parece ter sido uma forma persistente e 
recorrente de possibilitar a significação de poder no ocidente.

Assim entendido, gênero é um campo de significações 
(e, portanto, permeado por relações de poder), que perpassa 
intensamente as relações sociais, estruturando-as e organizan-
do-as. Com esses movimentos, nomeiam-se sujeitos e práticas, 
produzem-se distinções e se estabelecem séries de hierarquias. 
Apenas como breves e conhecidos exemplos de algumas das 
muitas distinções quanto ao que vimos tratando neste texto, 
destacam-se: a noção de superioridade física do homem em 
relação à mulher; a ideia de que homens são mais competentes 
em áreas exatas e tecnológicas; os estereótipos de feminilidade 
ligados à docilidade e à obediência; a associação que geral-
mente se faz entre mulheres e esfera doméstica, maternidade, 
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romantismo, sensibilidade, dependência; ao mesmo tempo que 
se associam os homens à esfera pública, provimento, virilidade, 
razão e independência.

As distinções sobre as expectativas de gênero são quase 
sempre fundamentadas na ideia binária de classificação dos  
sujeitos por sexo, que prevê dois mundos opostos: feminino e 
masculino, com a supremacia deste em relação àquele. Nesse 
sentido, atentemos para a matriz heterossexual que sustenta a 
concepção binária, e que pode ser também denominada de norma, 
já que é amplamente foco de convencimento e afirmação por 
várias instituições sociais. Sobre isso, Louro (2005, p. 90) afirma:

Operar dentro dessa matriz pode acarretar problemas de 
duas ordens: de um lado, pode dificultar a percepção de 
sujeitos e de grupos que não se “enquadram” na polaridade 
aí suposta (impedindo, consequentemente, o reconhecimento 
daqueles e daquelas que estão construindo formas distintas, 
novas ou transgressivas de identidade feminina e masculina); 
por outro lado, pode permitir que se atribua aos sujeitos que 
não obedecem a essa lógica dicotômica o caráter de desvian-
tes, problemáticos ou patológicos.

É dentro dessa lógica que muitos currículos e práticas 
educativas, de maneira sutil e gradativa, imprimem gestos, 
condutas e significados ligados a questões de gênero e sexuali-
dade. Por intermédio de variadas estratégias é que a linguagem 
demarca sentidos. “Através da linguagem é construída a iden-
tidade generificada” (SCOTT, 1995, p. 82).

Assim, a linguagem de normas, procedimentos, estratégias 
e metodologias de ensino e aprendizagem, de processos avaliati-
vos e materiais didáticos de uma maneira geral procura delimitar 
verdades sobre os corpos infantis e adolescentes, e nessas verda-
des fixam noções apresentadas e tratadas como estáveis sobre 
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identidades de gênero e sexualidade. Com relação a isso, Britzman 
(2003, p. 87) diz que, no contexto da educação, “supõe-se que o 
corpo normal personifica um significado estável, mesmo quando 
se admite que aquele significado passe por pequenos ajustes”.

Essa suposta estabilidade dos corpos com relação à  
sexualidade constitui uma matriz tão cara ao pensamento 
educacional vigente que pensar fora desses enquadramen-
tos consiste num grande desafio. É nessa esteira que também  
podemos situar a adesão de muitos profissionais do campo 
educacional aos movimentos de resistência impulsionados por 
certos grupos conservadores que rejeitam a inclusão de preo-
cupações com gênero e sexualidade em Planos de Educação. 

Tal rejeição está embasada numa concepção essencialista 
de mundo (usando argumentos ora religiosos ora biologicistas), 
que vê o homem e a mulher na combinação harmoniosa entre 
sexo, gênero e orientação sexual, isto é: supõe-se que se uma 
pessoa nasceu sob a égide do sexo masculino, ela deverá ter sua 
identidade de gênero associada ao masculino e sua orientação 
sexual consequentemente deverá ser heterossexual. Segundo 
Weeks (2003, p. 71), “esta é a suposição por trás da tradição 
essencialista [...]. Ela sustenta frases tais como ‘biologia é desti-
no’. Supõe que o corpo expressa alguma verdade fundamental”. 

Em consequência de noções simplificadoras e preconcei-
tuosas como essas, os planos curriculares nacionais e os currí-
culos escolares, de modo geral, tendem a ignorar a diversidade 
existente. Assim, 

a ampla diversidade de arranjos familiares e sociais; a plurali-
dade de atividades exercidas pelos sujeitos; o cruzamento das 
fronteiras sexuais, de gênero, étnicas; as trocas; as solidarieda-
des e os conflitos são comumente ignorados ou negados (LOURO, 
2005, p. 87).
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“A ideia de que há um destino sexual pré-determina-
do, baseado na morfologia do corpo” (WEEKS, 2003, p. 71) e o  
binarismo homem-mulher que é subjacente a essa concepção 
essencialista talvez nos ajudem a situar e entender as resis-
tências de alguns grupos diante da proposta de inclusão de  
questões sobre gênero e sexualidade em Planos Nacional, 
Estaduais e Municipais de Educação. Tais resistências lutam 
por manter o silenciamento de identidades de gênero que não 
correspondam às imagens estereotipadas, tais como gays, lésbi-
cas, bissexuais, e mais ainda: o silenciamento de identidades de 
gênero que transgridem o sistema binário feminino-masculi-
no, tais como travestis, transgêneros, assexuados e transexuais 
mulheres e homens.

À primeira vista, a polêmica que se instaurou em torno 
disso pode ser entendida como uma barreira à discussão do 
tema nas instituições educacionais. No entanto, as contro-
vérsias geradas por grupos conservadores acabaram por 
dar mais visibilidade às relações entre gênero, sexualidade e 
educação, contribuindo para a fecundidade inventiva do deba-
te, que passou a chamar a atenção para os efeitos da negação 
da diversidade. Nesse sentido, tem-se destacado o fato de que 
o perigo está não exatamente em incluir estratégias ligadas 
a gênero e sexualidade em políticas educacionais, mas sim 
nos efeitos perversos que a manutenção do sistema binário 
feminino-masculino tem sobre as vidas de crianças, jovens e  
adultos nas instituições escolares. Como um dos principais efei-
tos dessa manutenção, destaca-se o fenômeno da homofobia, do 
qual trataremos a seguir.
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O perigo está em silenciar

Diante dos conflitos postos em torno das relações entre 
gênero, sexualidade e educação, é preciso atentar para o fenô-
meno da homofobia, amplo e complexo, expressando-se nas 
mais diversas esferas sociais, estimulado em muitos espaços 
religiosos, na mídia (televisiva, impressa, virtual), em insti-
tuições hospitalares, em poderes políticos e especialmente 
na educação, com a permissividade de gestores, professores e 
funcionários, sendo mantida de várias formas, muitas vezes 
na violenta (mas considerada natural) imposição da heterosse-
xualidade como uma norma, com regimentos e protocolos a ser 
cumpridos. Crianças, jovens e adultos são diariamente subme-
tidos a piadas homofóbicas, comparações sexistas nas aulas 
(em todas elas e em especial nas aulas de ciências ou biologia); 
insultos que geram conflitos, classificações, estigmatizações de 
alun@s que se expressam de modo divergente da heteronorma-
tividade. Sobre homofobia, Junqueira (2009, p. 117) explicita:

O fenômeno, ao associar-se a pensamentos e estruturas 
hierarquizantes relativas a padrões relacionais e identitá-
rios de gênero, a um só tempo sexistas e heteronormativos, 
vai além da hostilidade e da violência contra pessoas LGBT ou 
contra as que são identificadas ou percebidas como tais. Uma 
vez que a homofobia desempenha um papel estruturante, de 
controle e policiamento das “normas de gênero”, todas as 
pessoas são chamadas, em maior ou menor medida, a fazerem 
as contas com ela. Os preconceitos, as discriminações e as 
violências homofóbicas são, portanto, preconceitos, discri-
minações e violências de gênero, em cujas lógicas estamos 
todos/as engastados/as.

No meio desses conflitos e a despeito dos avanços 
conquistados com as investigações acadêmicas, infelizmente, 
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ousadas iniciativas pedagógicas para a equidade de gênero e 
diversidade sexual permanecem no limbo, como o caso do kit 
anti-homofobia5, apelidado pejorativamente de “kit gay” pela 
mídia e por grupos fundamentalistas religiosos inseridos na 
política partidária, que conseguiram vetar a inserção do mate-
rial nas escolas brasileiras.

Chama-se a atenção para o risco de um simples apeli-
do atribuído a um material que pretende combater as muitas 
formas de preconceito, a discriminação e a violência ligadas à 
homofobia. Ignorar as iniciativas de combate à exclusão só faz 
reforçar ainda mais o que Junqueira (2009) chama de “pedago-
gia do insulto”, caracterizada por brincadeiras, piadas, apelidos 
e injúrias de caráter machista e homofóbico, no meio escolar. É 
por meio dessa “pedagogia do insulto” que estudantes apren-
dem modos agressivos de lidar com a diversidade sexual.

Essa realidade não apenas se refere a estudantes como 
ainda é igualmente recorrente tal hostilidade entre professores, 
que também reproduzem noções preconceituosas. Sobre isso, 
Junqueira (2009, p. 17) informa:

A pesquisa “Perfil dos Professores Brasileiros”, realizada pela 
Unesco, entre abril e maio de 2002, em todas as unidades 
da federação brasileira, na qual foram entrevistados 5 mil 
professores da rede pública e privada, revelou, entre outras 
coisas, que para 59,7% deles é inadmissível que uma pessoa 
tenha relações homossexuais e que 21,2% deles tampouco 
gostariam de ter vizinhos homossexuais.

5 O kit anti-homofobia foi um material produzido e elaborado pelo 

Ministério da Educação-MEC e Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão-SECADI a partir do progra-

ma federal Escola Sem Homofobia, entre os anos de 2008 a 2010 

(PAMPLONA, 2012).
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No entanto, mesmo com embargos nas políticas  
educacionais e com as barreiras para a entrada de materiais peda-
gógicos interessantes nas escolas públicas de nosso país, é preciso  
reconhecer a instituição escolar como espaço de disputa, e dar 
redobrada atenção a produções literárias infantojuvenis como, 
por exemplo, “A menina e o menino que brincavam de ser” e 
“Entre explosões e cortes na barriga”, ambos de Constantina 
Xavier Filha (2009ª, 2009b), que buscam refletir e problematizar as 
relações de gênero e a sexualidade na infância e na adolescência:

Figura 2 – Capas dos livros: “A menina e o menino que brincavam de ser” e 

“Entre explosões e cortes na barriga: as curiosidades de Rafael”, ambos da 

autora Constantina Xavier Filha (2009ª, 2009b). 

Fonte: Arquivo pessoal.

Ao finalizar este texto fazendo referência a um dos 
muitos exemplos de materiais pedagógicos interessantes que 
circulam em escolas brasileiras, nossa intenção é lembrar 
que a escola é um dos principais espaços de socialização dos 
sujeitos e, portanto, de fabricação das suas identidades (SILVA, 
1999). Exatamente por isso, ela pode ser tanto o lugar de cons-
trução das discriminações quanto o lugar de resistências às 
significações culturalmente instituídas, a depender do nível 
e da intensidade de oxigenação que permitirmos às práticas  
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educacionais. Segundo Meyer e Paraíso (2012, p. 30), tal 
compreensão nos faz considerar “os diferentes espaços educa-
tivos que investigamos tanto como território em que as relações 
desiguais de gênero são produzidas e reforçadas como resistên-
cias e lutas que podem ser empreendidas e fortalecidas”.

Como vimos neste estudo, as justificativas para visibi-
lidade ou invisibilidade das identidades de gênero e sexuais, 
debate que é suscitado quando o assunto é inclusão da temática 
gênero-sexualidade no currículo brasileiro, são permeadas por 
relações de poder-saber. O que pode ser dito em relação a gênero 
e sexualidade nas escolas? O que podem o Plano Nacional e os 
Planos Estaduais e Municipais de Educação quando o assunto 
é debater gênero e sexualidade na escola? Tais questões possi-
bilitam a reflexão em torno dos discursos que atravessam o 
embate político vigente, no centro do qual está a escola como 
lócus de tensão permanente.
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REPRESENTAÇÕES DO DOCENTE 
HOMEM NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: “PERIGOSO”, 

“PODEROSO” E “RESPEITADO”

Bruno Leonardo Bezerra da Silva
Karyne Dias Coutinho

As especificidades da inserção profissional de homens como 
educadores infantis motivaram uma investigação, que reali-
zamos no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, 
cujo objetivo era analisar as implicações da presença de homens 
docentes na Educação Infantil, problematizando as relações de 
gênero a partir de um amálgama de atravessamentos sociais, 
históricos e culturais. Entre os procedimentos metodológi-
cos, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com dois 
homens que exercem a função de Educador Infantil na rede 
pública de ensino do Município de Natal/RN/Brasil (SILVA, 
2015). O estudo possibilitou a construção de quatro categorias 
analíticas, entendidas como focos de discussão, a saber: 1) as 
representações do homem como perigoso, poderoso e respei-
tado; 2) as funções generificadas, a partir da polarização entre 
os elementos do binômio masculino/feminino; 3) a associação 
recorrentemente feita entre a heterossexualidade masculina e o 
adequado exercício da função docente; 4) os cursos de formação 
inicial e continuada de professores.

Este texto consiste num recorte da referida pesquisa, e 
nos limitamos a apresentar especificamente o primeiro foco 

5.2
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de discussão, que se refere às figuras masculinas (re)produ-
zidas no cotidiano da Educação Infantil, cujas representações 
discursivas constroem o homem como “perigoso”, “poderoso” 
e “respeitado”. Tais representações ajudam a perpetuar os 
vínculos histórica e culturalmente estabelecidos entre a figura 
masculina e as imagens de autoridade, liderança, comando, ao 
mesmo tempo que reforça o suposto caráter natural das rela-
ções entre a figura feminina e o cuidado infantil1. 

O “homem perigoso”

As entrevistas realizadas com os educadores infantis 
no âmbito da referida investigação2 evidenciaram que uma 

1  Os outros três focos de discussão da pesquisa foram submetidos à 

publicação em periódicos e eventos da área. Para a pesquisa completa, 

sugerimos ver a Dissertação de Mestrado de nossa autoria, intitulada 

A presença de homens docentes na Educação Infantil: lugares (des)ocupa-

dos, defendida em julho de 2015, no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFRN. A pesquisa foi realizada com o Grupo de Pesquisa 

coordenado pelas professoras Karyne Dias Coutinho e Mariangela 

Momo, e integra uma série de investigações que problematiza a temá-

tica das relações de gênero em diferentes cenários, dentre as quais 

se destacam os trabalhos de: Machado (2013), Machado e Coutinho 

(2014a, 2014b, 2015a, 2015b), Oliveira Filho e Coutinho (2015); Silva e 

Coutinho (2015); Silva, C. (2013); Silva e Momo (2014a, 2014b, 2014c, 

2015); Dantas (2013); Dantas, Rocha e Momo (2013); Rocha, Dantas e 

Momo (2013); Dantas e Momo (2014a, 2014b, 2014c, 2015).

2  Para garantir o anonimato dos entrevistados, eles serão aqui iden-

tificados como EDU 01 e EDU 02.
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das preocupações de quem exerce a gestão de instituições de 
Educação Infantil, no momento de distribuição das turmas, é 
a de deixar os educadores homens na docência de turmas de 
crianças de maior idade, afastando-os das crianças menores 
– decisão vinculada à crença de que se devem minimizar as 
interações mais íntimas entre homem e crianças pequenas. 

Conectada a isso está a concepção naturalista de que a 
mulher seria a mais adequada para permanecer com as crianças 
e que, então, quanto mais idade os alunos tiverem, menor seria 
o “impacto” causado se a turma estivesse sob a responsabilidade 
de um educador ao invés de uma educadora. Percebeu-se que, 
como sujeito inserido nessa cultura formativa, o homem geral-
mente não se constrange em ter esse direito cerceado, apesar 
de um dos entrevistados, nomeado de EDU 02, ter explicitado 
um sutil incômodo quanto a isso; ao mesmo tempo, ele expressa 
certa satisfação pelo privilégio de estar na turma de crianças 
maiores, condição disputada por educadores de modo geral. O 
trecho a seguir é emblemático dessa tensão constante entre o 
incômodo e o privilégio:

Veja bem, todo mundo quer o Nível IV [turmas de crianças 
de 05 anos de idade] né? Todo ano era uma briga na escola, 
mas depois que eu cheguei a diretora já disse para todas “o 
nível IV será sempre dele” [do próprio entrevistado]. Rapaz, 
o zum zum zum foi grande. [...] Eu concordo, sabe, pois com  
os menores seria mais complicado, teria que dar banho. [...] 
Realmente, não é bacana ser tratado diferente por sermos 
homem [...] Algumas vezes eu parei para refletir sobre isso, 
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mas no final de tudo eu confesso: é melhor ficar com os gran-
des mesmo (EDU 02) 3

Nesse mesmo sentido, destacam-se os três seguintes 
trechos:

Logo quando eu cheguei [referindo-se ao início da carreira de 
educador infantil] peguei de cara uma turma de Berçário. A 
diretora foi logo avisando: “Você vai ficar com os meninos e 
ela [a outra educadora] ficará com as meninas” [...] “Na hora 
do banho, é tudo com ela e com a auxiliar, você fica arru-
mando as coisas na sala” [...] Eu aceitei e entendi a decisão da 
gestão [satisfação]. Afinal, não me sentia bem em dar banho 
nas crianças. [...] O pior é que eu não sabia mesmo como fazer 
o “negócio” [dar banho]. A gente não aprende isso na facul-
dade [risos]. (EDU 01)

Como você sabe, minha turma não toma banho aqui [na 
escola]. Mas teve um dia que uma aluna não conseguiu se 
segurar e fez xixi na roupa. Ficou toda molhada. Todos [as 
outras crianças da turma] ficaram rindo dela. Tive que tomar 
uma atitude rápida. [...] Era a primeira vez, depois de quase 
seis meses aqui que tinha acontecido isso na minha sala. [...] 
Quando eu estava caminhando com ela em direção ao banhei-
ro para dar o banho nela, a professora [de outra turma da 
escola] gritou lá da porta da sala dela, gritou mesmo “Você 
tá louco? Deixa que eu vou mandar [nome de uma auxiliar de 

3 Para dar destaque aos trechos das entrevistas, optamos por apre-

sentá-los com bordas externas, independentemente de sua extensão. 

Assim, pode-se melhor diferenciar o que é citação que nos serviu 

como corpus analítico (as falas dos entrevistados) daquilo que é cita-

ção que nos serviu como aporte teórico-metodológico do trabalho 

(frases dos autores de base deste estudo). As sensações dos entrevis-

tados estão transcritas entre colchetes, bem como as explicações de 

alguns termos e demais situações necessárias ao bom entendimento 

dos trechos das entrevistas. 
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creche] dar banho nela. Pode deixar! Pode deixar!”. Não gostei 
da forma que ela agiu. Não precisava gritar daquela forma! [...] 
Eu sabia que eu não iria fazer nada de errado com a menina, 
não sou pedófilo, mas foi melhor mesmo assim [suspiro]. [...]. 
Entendi minha colega, ela só estava preocupada com a reação 
dos pais da menina. [...] é claro que tem coisas que elas [as 
mulheres] fazem melhor do que a gente né? [risos] Ah! Mas na 
hora de pegar no pesado elas sabem me chamar ligeiro [risos]. 
Acho natural essa divisão [divisão de tarefas entre homens e 
mulheres]. Eu sei que poderia ser diferente, que eu poderia 
fazer tudo, ou quase tudo que elas fazem, mas tá bom assim 
[conformidade]. (EDU 02)

Eu quase nunca ia no fraldário, muito menos quando tinha 
uma mãe amamentando. Ali era o espaço delas [mulheres] 
(EDU 01).

Percebe-se, nesses trechos, certa naturalização do cuida-
do à criança como sendo essencialmente feminino, derivando 
daí o desconforto por parte de homens e mulheres diante de 
situações em que o homem tem de realizar esse cuidado. Isso se 
complica quando exige algum contato físico mais direto, como é 
o caso dos momentos de troca de fraldas e banho, especialmente 
quando o homem educador necessita interagir com crianças do 
sexo feminino. 

Esses trechos nos fazem pensar que não se podem descon-
siderar os fatores culturais das práticas humanas, segundo os 
quais a mulher é, desde menina, preparada de certo modo para 
a maternidade e, nesse sentido, também estaria mais capaci-
tada do que o homem (que de modo geral não foi estimulado) 
a dar banhos nas crianças, tendo em vista que a socialização é 
diferente da de meninos e faz com que determinadas práticas 
culturais condicionem papéis de gênero. Isso fica mais evidente 
quando se percebe que os cursos de formação docente não ensi-
nam nem problematizam essa competência. Assim, por que as 
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mulheres são consideradas hábeis para o cuidado das crianças 
(como o banho, por exemplo) e os homens não são, se todos eles 
(mulheres e homens) passaram pelos cursos de formação? Onde 
é que as mulheres aprenderam melhor que os homens a cuidar 
de uma criança, senão por meio dessa cultura de “prontidão” 
das mulheres à maternidade, como se todas elas nascessem 
prontas para cuidar de uma criança? 

Nesse sentido, a associação que se faz entre mulher e 
cuidado infantil, excluindo os homens dessa capacidade, é 
culturalmente constituída; isto é, as mulheres são geralmente 
mais capacitadas do que os homens para higienizar uma crian-
ça, mas isso se dá mais em função de fatores culturais do que 
de supostas condições naturais femininas. Trata-se de fatores 
culturais que sobrevivem e se recriam a todo momento também 
nessas experiências captadas nas entrevistas desta pesquisa. Ou 
seja, há uma face pedagógica de produção permanente desses 
estereótipos de gênero, face da qual as falas dos entrevistados 
são emblemáticas. Isso não significa que é na escola infantil que 
essas coisas se originam. Significa apenas que, imersas nessa 
cultura já constituída, as experiências vividas por homens e 
mulheres na escola infantil acabam por perpetuar a própria 
cultura estereotipada. Assim, a escola infantil é um dos locais 
em que essa cultura pode funcionar e se refazer em suas ideias. 

Ainda com relação à fala de EDU 02, percebe-se que ele 
não demonstra total desconforto em não assumir a função 
do banho e, conformado, diz concordar com a decisão insti-
tucional de lhe afastar dessa tarefa. A conformidade do  
entrevistado quanto a isso pode ser entendida em função dos 
fatores culturais sobre os quais vimos falando nesta pesqui-
sa. Ademais, está implícita nesses fatores culturais a ideia 
de minoridade da função do cuidado, na medida em que ela 
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supostamente não demandaria trabalho intelectual. Nesse 
sentido, a atividade de higienizar a criança, por exemplo, acaba 
sendo considerada na cultura escolar como naturalmente 
feminina, de baixa complexidade e de pouco prestígio laboral. 
É também por meio dessa “sutileza” que os homens aceitam 
tranquilamente atribuir às educadoras mulheres a tarefa do 
cuidado das crianças que são de sua turma, afinal, implícita a 
essa aceitação está a ideia, culturalmente muito bem tecida ao 
longo dos anos, de que a mulher seria naturalmente apta e mais 
capaz para executar essa tarefa considerada de baixo prestígio 
cognitivo se comparada a outras atividades que professores e 
professoras realizam na escola, dando aos homens certo privi-
légio profissional em relação às mulheres.

Um ponto a ser destacado nessa análise são as inter-rela-
ções da instituição de Educação Infantil com os familiares das 
crianças, quando estes se deparam com a designação de um 
homem para desempenhar a função de educador de seus filhos 
ou suas filhas. Referindo-se aos pontos de inflexão entre as 
famílias e as instituições, Sayão (2005, p. 178) afirma que “esta 
relação geralmente evidencia tensões e conflitos”, o que pode 
ser também observado nas falas abaixo:

Os pais dos alunos são os que mais rejeitam a gente na sala 
de aula, tem uns que não admitem de forma alguma deixar 
seu filho com um professor homem, a confusão é grande. 
[...] Já tive que fazer [na função de diretor] vários remane-
jamentos de alunos para apaziguar os ânimos. [...] Mudo a  
criança para outra turma, faço a permuta com outra profes-
sora, essas coisas, mas quando é possível. [...]. Justamente 
quando ele [professor homem] chegou aqui só tínhamos um 
Nível IV, duas mães vieram aqui e disseram que não aceita-
riam, eu conversei, expliquei a situação, chamei o professor 
para se apresentar, mas não teve jeito, as duas tiraram seus 
filhos dessa escola (EDU 01).
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A gente sempre fica um pouco receoso em como os pais vão 
nos ver aqui. [...]. Eu mesmo, se já fosse pai, ficaria com o pé 
atrás se chegasse na escola e tivesse um homem como profes-
sor do meu filho. [...]. Comigo é assim: nos primeiros dias eles 
[familiares] ficam nos olhando com aquele olhar, sabe? Um 
olhar de quem não tá gostando muito. [...]. Mas com o passar 
do tempo, eles vão percebendo que sou um profissional e que 
não irei fazer nada de errado com os seus filhos. Mesmo assim, 
eu ainda fico pisando em ovos. Sinto que estou sempre vigiado, 
que qualquer deslize pode acabar com a confiança conquista-
da. [...]. Não é preciso que eu cometa alguma coisa errada, se eu 
fizer algo que aparente ser errado, acabou! (EDU 02).

Nesse último trecho, pode-se destacar o momento em que 
o entrevistado afirma que se ele fosse o pai e soubesse que um 
homem seria o educador de sua filha ou filho também ficaria 
receoso e desconfortável. O fato de o próprio sujeito (que passa 
por esse tipo de situação) afirmar que agiria do mesmo modo, 
numa hipotética situação inversa, evidencia a força que cultu-
ralmente tem essa ideia de estranheza da presença do homem 
na docência em turmas de Educação Infantil.

O que não parece ser problema para as crianças, assusta 
suas famílias e os profissionais da educação:

Eu nunca recebi uma criança reclamando aqui porque o seu 
professor é um homem [risos]. Mas falando sério, para as 
crianças não faz muito diferença [ter como professor/a um 
homem ou uma mulher], o que faz a diferença para elas são 
as qualidades que ele tem [...]. Ser atencioso, dedicado, respei-
tar as crianças, essas coisas fazem a diferença mesmo. [...]. É, 
ser carinhoso também, mas [enfático] como já comentamos, 
tem carinhos que é melhor o homem não fazer. [...]. Não, não, 
as crianças não ligam para isso [carinhos dos professores 
homens], o problema maior é a família, as professoras que 
ficam censurando eles, essas coisas, não pelas crianças. [...]. 
Acho que pode prejudicar [o professor não poder demonstrar 
o seu afeto pelos alunos da mesma forma que a professora 
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pode], mas é melhor que seja assim, para evitar problemas 
maiores para ele [professor] e para a escola (EDU 01).

Ainda com relação às manifestações de afeto, segue 
outro trecho que consideramos forte e que sutilmente situa 
o homem como alguém perigoso no contexto da docência na 
Educação Infantil:

Eu acho que de todo mundo que a gente convive aqui [na esco-
la], as crianças são as que a gente tem menos problemas. Elas 
nos adoram [o “nos” refere-se aos homens]. Muitas não têm 
pai, ou o pai não convive com elas. A gente acaba se tornando 
a figura paterna para elas. [...]. Mas tem certas coisas que 
procuro evitar fazer com meus meninos [alunos e alunas]. 
Dar carinho mais afetuoso, você entende, né? [...]. Tipo beijar, 
acariciar, essas coisas. [...]. Teve um dia que eu estava sentado 
na cadeira e lendo uma historinha para a turma, eles gostam 
de ficar perto da gente nessas horas, daí veio uma aluna e se 
sentou no meu colo, eu fiquei sem saber o que fazer. Fiquei um 
pouco chocado. Dei uma parada na história, mas continuei a 
contação. Ainda bem que nesse dia eu estava sem auxiliar de 
sala, pois ela iria ter notado o meu nervosismo e ter pensado 
outras coisas. [...]. Eu sei que eu não tinha maldade, sei que 
eu não estava fazendo nada de errado, mas se outras pessoas 
fossem ver a cena poderiam imaginar outra coisa, né? [...]. 
Mas aquilo [criança sentada no colo dele] estava me incomo-
dando. Ainda bem que no meio da história eu tive que tirar 
ela do meu colo, pois o restante da turma queria sentar no 
meu colo também [risos] [...]. A partir desse momento já ficou 
estabelecido nas contações de história que todos deveriam 
ficar sentados nas almofadas (EDU 02).

Estando a cultura escolar fundamentada em concepções 
culturais mais amplas, cristalizadas e socialmente constituídas 
acerca das relações de gênero, percebe-se que existe a possibi-
lidade de as interações afetuosas entre homens e crianças, na 
Educação Infantil, serem associadas à pedofilia e à perversão 
sexual, ao mesmo tempo que a figura da mulher é concebida 
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como sinônimo de pureza, delicadeza e com aptidão natural 
para o trabalho com crianças pequenas. Tomando como refe-
rência os estudos de Louro (2004) e de Sayão (2005), é possível 
observar nas entrevistas certa (re)produção da ideia de que as 
mulheres são indivíduos incapazes de cometer qualquer perver-
são sexual com as crianças; já os homens são concebidos, ainda 
que de modos muito sutis, como naturalmente predispostos a 
molestar as crianças. Essa visão do homem perigoso é também 
alimentada por uma chaga social, historicamente construída 
por inúmeros casos de violência sexual de homens contra crian-
ças e mulheres em diversos contextos. Com relação a isso, vale 
atentar para o que afirma Sayão (2005, p. 16):

São evidentes os preconceitos e estigmas originários de ideias 
que veem a profissão como eminentemente feminina porque 
lida diretamente com os cuidados corporais de meninos e 
meninas. Dado que, historicamente, e como uma continuação 
da maternidade, os cuidados com o corpo foram atributos 
das mulheres, a proximidade entre um homem lidando com 
o corpo de meninos e/ou meninas de pouca idade provoca 
conflitos, dúvidas e questionamentos, estigmas e precon-
ceitos. É indubitável a crença disseminada de um homem  
sexuado, ativo, perverso e que deve ficar distante do corpo 
das crianças. Em contrapartida, há formas explícitas de 
conceber as mulheres como assexuadas e puras e, portanto, 
ideais para este tipo de trabalho. 

Sintonizada com o que a autora afirma, a fala do entrevis-
tado EDU 01 é bastante emblemática do que se vem apontando 
neste estudo:

Aqui [na escola] já tivemos um rapaz que tinha vindo assumir 
uma vaga no Nível I, mas quando vi que se tratava de um 
homem eu tive que remanejar uma professora do Nível IV 
para o Nível I para ele ficar no Nível IV. [...]. Fui logo dizendo 
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para ele não ficar com muitos carinhos com as crianças, 
trabalhar de forma séria, para evitar problemas com a famí-
lia. [...]. Ah! [exaltação] você sabe que tem que ser diferente 
mesmo, uma mãe não se importaria de ver sua filha senta-
da no colo de uma professora, mas se for de um professor 
[exaltação] a conversa é outra. [...]. Não quero problemas com 
ninguém, posso até entender que o rapaz [o novo professor] 
não é pedófilo, sei que ele é um profissional, assim como eu, 
mas vá falar isso com uma mãe! A gente vê tantos casos de 
pedofilia na TV. E são só homens que cometem esses crimes. 
Você já viu alguma reportagem falando de uma pedófila? [...]. 
Então, é melhor evitar problemas desse tipo. [...]. Acho que ele 
entendeu, pelo menos não reclamou nada (EDU 01).

O final desta fala do entrevistado EDU 01 indica a imbri-
cação do que acontece na cultura escolar daquela instituição 
com outros artefatos culturais mais amplos, como os midiá-
ticos, por exemplo, em que circulam informações acerca de 
casos de pedofilia, que também acabam por orientar as deci-
sões institucionais quanto à distribuição das turmas de criança 
por professor/a da escola. Assim, é possível que as concep-
ções pré-concebidas sobre pedofilia presentes nas falas dos  
entrevistados tomem como referência as informações cultural-
mente veiculadas acerca de diversos casos de pedofilia que têm 
homens como executores.

Nesse contexto, a brutalidade dos casos noticiados, toma-
dos como generalizáveis à figura do homem justificaria por si só 
a necessidade de se manter os homens afastados das crianças, 
especialmente as menores, na escola infantil, encobrindo-se o 
caráter preconceituoso e discriminatório dessa ação. Podemos 
falar no caráter preventivo de tais ações, tendo em vista os 
casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, prin-
cipalmente em seus meios familiares, tendo como agressores 
homens próximos às crianças, como pais, tios, padrastos etc. 
Na impossibilidade de deslocar a função do homem na escola 
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infantil, percebem-se as tentativas de minimizar a estranheza 
e o desconforto causados por sua presença, colocando-o em 
turmas de crianças de maior idade, que não requerem necessa-
riamente formas de interação tais como o banho, por exemplo.

Nessa trama de gênero existente nas práticas docentes 
das instituições de Educação Infantil, especialmente acerca 
das interações corporais entre adulto/crianças, os próprios 
homens consideram um tanto estranho o lugar que ocupam, 
corroborando a ideia de que o cuidado das crianças seria uma 
atividade mais propícia às mulheres. Dentre os muitos arti-
fícios utilizados nas instituições para afastar das crianças o 
homem considerado perigoso e deixar perto delas as mulheres 
consideradas como “naturalmente boas”, destaca-se o encami-
nhamento dos homens às funções de gestão. É também dessa 
forma que os homens passam de perigosos a poderosos, como trata 
a seção que segue. 

O “homem poderoso”

Com o aval das mulheres que trabalham na escola 
infantil, a decisão institucional de encaminhar os homens às 
funções de gestão é, muitas vezes, uma alternativa às questões  
apresentadas na seção anterior deste texto. Para se livrar do 
suposto “perigo” que os homens representam, especialmen-
te nas turmas de crianças menores, o exercício da gestão  
escolar (direção, vice direção, coordenação pedagógica)  
apresenta-se como o caminho mais adequado aos homens, 
evitando assim que sua presença na docência cause problemas 
à instituição. Tendo a gestão como seu destino supostamente  
natural, o homem perigoso se transforma em homem poderoso, já 
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que destinar cargos de administração e liderança a um homem 
é algo em perfeita sintonia com as representações culturais que 
se tem do masculino nas nossas sociedades.

Vejamos o trecho abaixo, transcrito de uma das entre-
vistas realizadas com EDU 01: 

Não me deixaram passar seis meses no Berçário. Quando 
voltei de férias eu já estava no Nível III. [...]. Antes de termi-
nar o ano eu já fui convidado para assumir a coordenação da 
creche. [...]. Na gestão, a responsabilidade aumenta, mas o 
trabalho é muito menos desgastante fisicamente. [...]. Senti 
sim ser mais fácil assumir a gestão por ser homem. [...]. É 
porque eles [gestores da secretaria municipal de educação] 
não veem com bons olhos a gente [educadores homens] em 
sala de aula, mas como passamos no concurso, eles não tem 
o que fazer. [...]. A gestão é o caminho quase que natural para 
muitos homens [...]. Conheço muitos que nunca mais voltaram 
para sala de aula, são coordenadores, diretores (EDU 01).

A fala evidencia que o sair da sala de aula e assumir 
funções de gestão – associadas às ideias de “ser chefe”, “(co)
mandar” – é um percurso facilitado aos homens em institui-
ções de Educação Infantil. EDU 01 admite explicitamente e com 
satisfação que o fato de ser homem lhe facilita ocupar tal posi-
ção, como se fosse um “caminho natural” masculino. Ou seja, 
a mulher “submissa”, e ocupando naturalmente as posições 
consideradas de menor prestígio e relevância social, dá lugar ao 
homem considerado poderoso e naturalmente líder. É claro que 
essas representações são muito bem-vindas na instituição que 
almeja resolver o “problema” de se ter homens como docentes 
na Educação Infantil. 

É nessa direção que a escola, como instituição social de 
grande alcance, transforma-se por meio da cultura e ao longo 
da história, e vai (re)constituindo os sujeitos que a compõem. 



REPRESENTAÇÕES DO DOCENTE HOMEM NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: “PERIGOSO”, “PODEROSO” E “RESPEITADO”

Bruno Leonardo Bezerra da Silva 
Karyne Dias Coutinho

429

Muito embora as representações da figura da professora 
também tenham se transformado, atualmente, a presença de 
homens docentes na Educação Infantil requer uma problemati-
zação do fato de se vincular o professor homem à autoridade, à 
liderança e ao conhecimento, enquanto se vincula a professora 
mulher ao maternal da aprendizagem.

Nesse sentido, Izquierdo (1994, p. 82) afirma:

As capacidades específicas das fêmeas têm a ver com ativi-
dades de gênero consideradas de segunda ordem para o  
funcionamento e desenvolvimento da sociedade, precisa-
mente as relativas à produção da vida humana. As atividades 
específicas dos machos, relativas à produção e administração 
das coisas, consideram-se fundamentais, de primeira ordem. 
A partir dessa valorização distinta do masculino e do femi-
nino constrói-se uma hierarquia dos gêneros. A hierarquia 
dos gêneros conduz ao estabelecimento de relações de domi-
nação/subordinação entre o gênero masculino e o feminino. 

Assim, as análises realizadas nesta pesquisa apontam que 
a gestão, tanto no que se refere às suas relações quanto à sua 
ocupação, é um local de disputas de poder também influenciado 
por questões culturais de gênero, em que homens e mulheres 
se constituem mutuamente nessa trama do âmbito escolar. 
Vejamos o trecho que segue.

Penso sim em ser gestor. Quero ser diretor daqui. [...]. As meni-
nas [educadoras] me incentivaram a participar do processo 
seletivo. Acho que o meu caminho para eu entrar na gestão 
será facilitado, elas [educadoras] querem que eu seja (EDU 02).

Ao enunciarem sua preferência de que a direção da escola 
seja assumida pelo docente homem, as professoras fazem mais 
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do que simplesmente enunciar: elas acabam, de certa forma, 
efetivando o que dizem, dando materialidade ao que dizem, 
transformando aquilo em verdade. Ou seja: no momento em 
que as mulheres constatam que determinada função deve ser 
inquestionavelmente destinada ao único homem que atua como 
docente na instituição de Educação Infantil, elas fazem com 
que ele se torne efetivamente o único sujeito possível a desem-
penhar tal papel: cria-se um campo dentro do qual o homem 
se encaixa; mas, ao fazer-se isso, cria-se, principalmente e ao 
mesmo tempo, um campo onde as mulheres não se encaixam, 
a menos que não se tenha a presença de algum homem para 
desempenhar a função. Quanto mais esse tipo de formulação 
acontece entre as professoras, tanto mais as classificações de 
funções relativas a homens e a mulheres na Educação Infantil 
são definidas e reforçadas.

Além disso, a figura do professor homem, especialmente 
em instituições de Educação Infantil, conforme a fala de EDU 01 
transcrita a seguir, pode ser concebida também como a figura 
do pai, pois ainda que não corresponda às realidades de grande 
parte das famílias, “na estrutura familiar, o homem se configura 
como peça central, responsável pelas decisões, administração do 
patrimônio, ocupando o topo de uma hierarquia com poderes 
sobre a mulher e filhos” (SILVA, J., 2013, p. 106). Dessa maneira, 
a cultura escolar pode trazer e reforçar elementos dessas repre-
sentações e distribuições de papéis do âmbito familiar.

Para elas [mulheres] ficar em sala de aula é mais fácil, a gente 
[homens] precisa mesmo é ocupar esses cargos de gestão. [...] 
eu sei que o trabalho [realizado por homens] em sala de aula 
é possível sim, não estou dizendo que não pode ser, mas o 
trabalho da direção e coordenação eu diria que seria mais 
apropriado para nós do que para elas (EDU 01).
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Assim, se por um lado o exercício da docência na Educação 
Infantil quando realizado por professores homens é questio-
nado pelas professoras mulheres, por outro lado, assumir um 
cargo de gestão na instituição escolar, hierarquicamente supe-
rior, é visto com naturalidade por ambos.

O “homem respeitado”

As entrevistas realizadas evidenciaram que a figura 
masculina no contexto da Educação Infantil ocupa certo desta-
que, ainda que esteja entre seus iguais no que se refere à função 
desempenhada. Sua simples presença na instituição já é o sufi-
ciente para lhe conferir um status diferenciado. Ou seja, não 
é necessário que o homem ocupe cargo de gestão para que se 
atribua a ele um tratamento singular, constituindo-se, assim, 
naquele contexto, a figura do homem respeitado.

Na referida pesquisa, a representação masculina do 
homem respeitado apareceu no cenário da Educação Infantil em 
relações que ele estabelece com: 1) sua chefa/diretora; 2) suas 
colegas docentes; 3) as crianças da instituição – nesses três 
casos exercendo ele a função de docente; 4) as docentes mulhe-
res – neste último caso exercendo ele a função de chefe/diretor.

O primeiro caso (educador infantil em relação à sua 
chefa/diretora) pode ser verificado nas falas respectivamente 
dos entrevistados EDU 02 e EDU 01:

Minha diretora é exigente, [...] quando quer chamar a aten-
ção de alguém vira bicho! Comigo ela nunca faltou com o 
respeito. Mas com as outras [referindo-se às educadoras] ela 
solta o verbo! [risos]. [...]. Acho que o fato de eu ser homem 
intimida um pouco. Comigo ela fala com jeitinho, as meninas 
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[educadoras] ficam com ciúmes, dizem que sou o protegido 
dela [gargalhadas] (EDU 02).

[...] mulher gosta de ser mandada por homens [gargalhadas]. 
Mas sério, um homem impõe mais respeito [...]. A diretora 
fala com elas [professoras] e parece que entra num ouvido 
e sai pelo outro. Agora... se fosse um homem [enfático] eu 
queria ver elas não atenderem... [...]. Um homem mandando 
é diferente (EDU 02).

Esses dois trechos das entrevistas encontram ressonân-
cia nos estudos de Louro (2004), na medida em que esta autora 
trabalha com a ideia de que a escola não apenas produz conhe-
cimento mas também fabrica sujeitos, produz identidades étni-
cas, de gênero e de classe. É, portanto, nesse lócus produtivo de 
identidades de gênero docente que a figura do homem respeitado 
vai se construindo nas relações estabelecidas no cenário da 
Educação Infantil. 

Assim, percebe-se na fala de EDU 02 a concepção histó-
rica e culturalmente constituída de dominação masculina 
perante o feminino, como se esse fosse um fenômeno natu-
ral, encobrindo-se o seu caráter arbitrário e preconceituoso. 
EDU 02 expressa a ideia de que o homem seria naturalmente 
apto a ocupar a posição de mandar e a mulher a de obedecer. 
Mesmo quando na relação interpessoal a mulher exerce uma 
função hierarquicamente superior à do homem (como na rela-
ção trabalhista diretora-professor), a inferioridade hierárquica 
do homem é minimizada também pelas mulheres que ocupam 
cargos superiores na hierarquia do trabalho. Como sujeitos 
sociais imersos numa cultura machista, as mulheres agem em 
consonância com essa cultura, atribuindo à figura masculina o 
poder de ser respeitado pela figura feminina, simplesmente por 
se tratar de uma relação homem-mulher, desconsiderando-se, 
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assim, outros aspectos envolvidos na relação, como os traba-
lhistas, por exemplo. 

Na mesma direção, EDU 02 reafirma a concepção de 
supremacia masculina quando expressa a ideia de que a autori-
dade de um diretor homem com as mulheres é mais legitimada 
do que a de uma diretora mulher em relação ao mesmo grupo 
de mulheres. É como se as mulheres fossem aptas a obede-
cer aos homens e os homens fossem aptos a ser autoritários 
e mandar nas mulheres. Tendo a mesma concepção, EDU 01 
explicita abaixo a forma pela qual as relações de poder entre 
mulher (chefa) e homem (subordinado) se fizeram presentes 
em sua experiência docente:

Ela [a diretora] era daquele tipo bem durona, gritava com 
as meninas [outras educadoras], gritava mesmo. Era bruta! 
[risos]. Mas comigo era diferente, nunca inventou de alterar 
a voz pra cima de mim. Quando eu não concordava com ela, 
eu falava mesmo. Não tinha medo dela (EDU 01).

O segundo caso que constitui o homem respeitado (educa-
dor infantil em relação às suas colegas docentes) é evidenciado 
na seguinte fala de EDU 02:

Elas [colegas professoras] são mais dóceis, homem é muito 
bruto. E chega uma hora que a gente tem que se impor com 
elas, né? [...]. Se não tivermos cuidado, a gente perde a moral. 
[...]. Não podemos deixar com que elas mandem na gente, 
como se fossem melhores, não [enfático], elas não são melho-
res! [...]. Talvez por serem mais antigas aqui, ou por saberem 
mais do que a gente, mas elas querem se achar superiores. 
[...]. Teve uma que veio gritar comigo um dia desses, vê se 
pode uma coisa dessa! [exaltação] Eu devolvi com um grito 
ainda maior. Se eu ficasse calado, ela e as outras iriam achar 
que tinham o direito de gritar comigo, temos que nos impor 
[...] não posso me rebaixar [...]. No geral, os relacionamentos 
são bons, só essa que fica criando problema comigo. [...]. Não! 
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[questionado sobre as diferenças entre homens e mulheres]. 
Acho que tem que ter direitos iguais, ninguém é melhor do 
ninguém, mas como elas são maioria, temos que nos impor 
para não sermos tratados como inferiores a elas (EDU 02).

A fala de EDU 02 evidencia uma preocupação em impor 
uma posição de respeito masculino perante as professoras. 
Existe uma preocupação em perder esse posto de relativo  
domínio, como se qualquer ação das professoras que não seja 
condizente com a da figura submissa ao homem fosse interpre-
tada como uma ameaça ao “poder” masculino. 

A esse respeito, Louro (2004, p. 33) explica que essa 
concepção dicotômica que concebe o homem como sendo a 
medida, o padrão e a referência de todo discurso legitimado

[...] supõe que a relação masculino-feminino constitui uma 
oposição entre um pólo dominante e outro dominado — e 
essa seria a única e permanente forma de relação entre os 
dois elementos. O processo desconstrutivo permite pertur-
bar essa ideia de relação de via única e observar que o poder 
se exerce em várias direções. O exercício do poder pode, 
na verdade, fraturar e dividir internamente cada termo da 
oposição. Os sujeitos que constituem a dicotomia não são, de 
fato, apenas homens e mulheres, mas homens e mulheres 
de várias classes, raças, religiões, idades, etc. e suas solida-
riedades e antagonismos podem provocar os arranjos mais  
diversos, perturbando a noção simplista e reduzida de 
“homem dominante versus mulher dominada”. 

Se a maioria feminina é considerada como naturalmente 
apta ao trabalho na Educação Infantil, ela pode também repre-
sentar uma ameaça ao único homem da instituição: o risco que 
EDU 02 corre de ser tratado como inferior num grupo de maio-
ria feminina é, pois, a justificativa que ele encontra para impor 
ainda mais o respeito que a ele é atribuído. Assim, nessa trama 
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de poderes ecoa uma série de facetas que mostra a complexi-
dade e as contradições nos fios que vão tecendo as relações 
generificadas estabelecidas no cotidiano da Educação Infantil.

O terceiro caso que constitui o homem respeitado (educa-
dor infantil em relação às crianças da instituição) pode ser 
percebido no trecho que segue:

Elas [professoras] vez ou outra vêm aqui na minha sala e 
pedem para eu ir lá na sala delas dar bronca na turma delas. 
[...]. Acredito que é por causa da voz e da imponência que a 
gente [homens] tem. O homem impõe mais moral, quando eu 
vou lá e falo bem sério com eles [alunos de turmas de profes-
soras] eles ficam bem quietinhos. [...]. Eu me sinto bem quan-
do elas [professoras] me chamam, é sinal que tenho o meu 
espaço aqui, né? [...]. Acho que elas [professoras] me chamam 
porque as crianças me respeitam mais por causa da diferença 
entre homem e mulher mesmo, o homem impõe mais pressão 
e respeito. [...]. Eu concordo com isso (EDU 02).

Como se vê, a figura do homem respeitado no contexto da 
Educação Infantil não se limita à convivência entre os adultos, 
mas se estende à convivência entre adultos e crianças, refor-
çando a imagem de respeito e autoridade atribuída aos homens 
tanto em relação a mulheres quanto a crianças. 

Esse trecho das entrevistas traz para o cenário escolar 
elementos patriarcais que, de acordo com Costa (2007, p.4), são 
caracterizados como uma

[...] organização sexual hierárquica da sociedade [que se] 
alimenta do domínio masculino na estrutura familiar (esfera 
privada) e na lógica organizacional das instituições políticas 
(esfera pública) construída a partir de um modelo masculino 
de dominação (arquétipo viril). O domínio patriarcal (mascu-
lino) apresenta na sociedade distintas manifestações. Ele 
está presente no cotidiano do mundo doméstico e do mundo 
público. Não é preciso praticar a discriminação aberta contra 



REPRESENTAÇÕES DO DOCENTE HOMEM NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: “PERIGOSO”, “PODEROSO” E “RESPEITADO”

Bruno Leonardo Bezerra da Silva 
Karyne Dias Coutinho

436

a mulher ou a violência explícita para demonstrar sua presen-
ça na medida em que esse poder de gênero está assegurado 
através dos privilégios masculinos e das desigualdades entre 
homens e mulheres.

É dessa forma que as próprias mulheres acabam por 
atribuir aos homens certo destaque, traduzido por determi-
nados privilégios de voz e de ação, (re)produzindo nuanças de 
superioridade do masculino sobre o feminino, como no caso 
em que a supremacia da voz masculina se coloca diante das 
crianças, ainda que o homem seja professor de outra turma. 
Sobre isso, vale também referir Osterne e Silveira (2012, p. 101), 
para quem as diferenças nas relações de gênero não emergem 
meramente do fator biológico: 

entendemos que a desigualdade estabelecida nas relações 
de gênero é construída através da elaboração cultural dos 
papéis sociais impostos a homens e mulheres. Tais papéis 
são transmitidos por meio do processo de socialização dos 
indivíduos.

Tomando como exemplo o último caso analisado, fica 
evidente que as crianças estão sendo inseridas nessa cultura de 
supremacia masculina também por suas próprias professoras 
mulheres. Assim, as desigualdades entre homens e mulheres 
não são simplesmente dadas, mas são constructos elaborados 
por intermédio das relações de poder existentes no processo de 
socialização e produção cultural de seus agentes.

O quarto caso que constitui o homem respeitado (dire-
tor homem em relação às docentes mulheres) é verificado na 
seguinte fala:
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Se a gente deixar, elas [professoras] tomam conta. Comandar 
essa ruma [referindo-se à quantidade] de mulheres não é 
fácil. [...]. Tem momento que tenho vontade de entrar na brin-
cadeira, mas, na posição de chefe, tenho que me conter [...]. 
Elas precisam saber que sou o chefe delas, não sou amigo aqui 
dentro, sou o responsável por tudo isso aqui, lá fora, quem 
sabe, mas aqui a relação é outra. Relação de cobranças e de 
autoridade mesmo. [...]. Do mesmo jeito [quando foi chefe de 
um professor], tratava do mesmo jeito que elas. [...]. Verdade 
que por sermos homem a gente [ele e o professor] tinha mais 
assuntos em comum. [...]. A gente falava muito sobre futebol 
[...]. A gente zoava muito um com o outro [quando um dos 
times perdia um jogo]. Mas tudo dentro dos limites, na hora 
de cobrar eu falava sério com ele também, da mesma forma 
que eu cobrava as meninas [professoras]. Trato e cobro todos 
da mesma forma... [sinal de tensão]. Não [questionado se a 
relação de chefia é melhor com um homem], tanto faz, o que 
importa é a individualidade de cada um (EDU 01).

A situação exposta acima (homem sendo o chefe de 
um grupo de mulheres) é relativamente comum de ocorrer 
na Educação Infantil, embora haja uma grande maioria de 
mulheres exercendo a profissão, em relação a uma minoria de 
homens. Ademais, percebemos, na fala de EDU 01, a tentativa de 
demonstrar a igualdade nas formas de tratamento e interações 
com homens e mulheres na sua gestão. No entanto, percebe-
-se a contradição do discurso ao afirmar que na época em que 
foi diretor de um homem, ele brincava e falava sobre assuntos 
informais, mas quando se trata das professoras, há um distan-
ciamento constantemente alimentado.

Percebe-se, assim, que, se o homem respeitado figura no 
cenário da Educação Infantil como professor – nas suas relações 
com sua chefa, com suas colegas e com as crianças da instituição 
de modo geral –, seu status se intensifica ainda mais quando 
assume funções de gestão, caminho visto como natural, confor-
me discutido na seção precedente.
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Considerações transitórias

Neste estudo, situamos um recorte relativamente 
pequeno de um amplo cenário de discussões sobre a inserção  
profissional de homens na Educação Infantil. Ainda assim, não 
se minimizam as questões apresentadas, considerando-se os 
efeitos que elas têm sobre a organização e o funcionamento 
das práticas no cotidiano da Educação Infantil. Como vimos, as 
representações de homem “praticadas” nesse nível de ensino 
constroem o educador infantil como uma figura triplamente 
qualificada como perigoso, poderoso e respeitado.

A figura masculina do homem perigoso nos remete à 
concepção naturalista de que, antes de tudo, a mulher seria 
supostamente inofensiva e, portanto, mais apta para o traba-
lho com crianças pequenas. Histórica e culturalmente, os 
procedimentos de cuidado infantil são atribuições tidas como  
femininas e estigmatizadas como sendo de baixo prestígio labo-
ral; daí a ideia de que o homem perigoso – que se constitui ao 
mesmo tempo como homem respeitado também em função do peri-
go que representa – não pode realizar tal tarefa. Além de implicar 
uma série de conflitos com os sujeitos no interior de instituições 
de Educação Infantil, essa constatação também gera um lapso na 
atuação profissional desse homem, pois cuidar (de forma indis-
sociável do educar) é uma atribuição de qualquer profissional 
docente da Educação Infantil, seja mulher, seja homem. 

Conectada à figura do homem perigoso, encontra-se 
também a figura do homem poderoso: afastado das funções de 
cuidado infantil devido ao perigo que representa e ao respei-
to a ele atribuído, o homem líder, patriarca e superior passa 
a ter como caminho natural a ocupação de cargos de gestão 
(coordenação e/ou direção). No mesmo sentido, a mulher (auto)
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representada como sendo submissa, frágil e desprestigiada  
aceita de forma quase que inquestionável tal ocupação mascu-
lina. Ao se afastar o homem perigoso das crianças, aproxima-se o 
homem poderoso da liderança e do prestígio social e econômico, 
tendo em vista que o exercício de funções gerenciais o torna 
chefe das mulheres e administrador da instituição, bem como 
acarreta gratificações salariais.

Em intrincadas conexões com essas duas figuras, e de 
certa forma atravessando-as, encontra-se a figura do homem 
respeitado, que possui um status diferenciado em grande parte 
das relações que estabelece na instituição. Quando exerce a 
função de docente, o homem respeitado figura em suas rela-
ções com sua chefa mulher, com suas colegas docentes e com 
as crianças da instituição; quando exerce a função de diretor, 
o homem respeitado figura em suas relações com as docentes 
mulheres e de modo geral com toda a comunidade escolar. Tal 
figura masculina expõe claramente parte da trama de cons-
tituição dos poderes relacionais na instituição no tocante ao 
gênero, em que os elementos culturais de supremacia masculi-
na evidenciam-se nas muitas formas de relações interpessoais 
existentes no cotidiano da Educação Infantil. 

Esse amálgama de relações generificadas que atraves-
sa o trabalho educativo com crianças pequenas nos mostra 
que, ao mesmo tempo que a docência na Educação Infantil 
é um território de conflitos de gênero, tal como discutido 
nesta pesquisa, ela se constitui também num contexto muito 
profícuo para o exercício de resistência às imagens cultural 
e historicamente associadas a homens e mulheres, desde que 
estejamos dispostos a prestar atenção a isso e a formular 
sempre novas perguntas em cenários que se mostram como 
suposta e aparentemente naturais.
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ATIVAÇÃO DAS ENGRENAGENS1

Jéssica Jaciana Silva Dantas
Clara Beatriz Santos Pereira da Silva

Mariangela Momo

Para um início de conversa: 
fomentando discussões

Vivemos hoje um tempo em que temos acesso a culturas antes 
distantes e desconhecidas que se fazem presentes em nossas 
vidas por meio da culinária, de artefatos tecnológicos, roupas, 
medicamentos, modos de vida, entre uma diversidade de possi-
bilidades, ou mesmo de informações que atingem todo o globo 
mediante as novas tecnologias da informação e da comunicação. 

1 Situado em investigações delineadas no âmbito educacional, por 

meio das quais temos nos ocupado em investigar e problematizar 

a articulação entre Educação, mídia, consumo, questões de gênero, 

erotização e configurações da(s) infância(s) contemporânea(s), este 

texto apresenta um desdobramento de nossas pesquisas, que têm em 

comum o atravessamento da cultura e sua relação intrínseca com a 

Educação e a subjetivação dos sujeitos na contemporaneidade.

5.3
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Mais do que isso, vivemos em uma sociedade marcada por um 
tempo fluído, instável, veloz, enigmático, e por cultura(s) que 
a todo tempo nos escapa(m) (BAUMAN, 2001).

Nesse contexto, muitas vezes o que se espera da nossa 
área – a Educação – são respostas prontas e acabadas, soluções. 
Entretanto, há momentos em que melhor do que pensarmos em 
tais repostas é propor novas questões que ponham em movi-
mento reflexões sobre a Educação e a escola, bem como sobre 
suas relações com essa sociedade, cada vez mais complexa, 
diversa e multicultural. Pretender mais do que isso seria um 
equívoco, já que vivemos em um contexto deslizante e instan-
tâneo, no qual tecemos a(s) cultura(s) e somos enredados por 
ela(s). Essas configurações de uma sociedade, que é também tão 
sagaz quanto a re/produção da informação e do conhecimen-
to, requer uma reinvenção de nossa relação com os saberes no 
campo educacional, com os saberes que circulam da/na escola 
e seus borramentos de fronteiras com as culturas e, sobretudo, 
com os sujeitos que a compõem.

Sob essa ótica, podemos pensar educação e escola contem-
porânea contemplando diferentes olhares, de modo a refletir 
sobre questões como: que sociedade é esta na qual educamos e 
somos educados hoje? Que saberes a escola deve considerar nas 
suas discussões para incorporar as novas manifestações da(s) 
cultura(s) contemporânea(s)? Que tipo de sujeito frequenta a 
escola na contemporaneidade? Com essas perguntas, não temos 
a intenção de propor uma verdade incontestável conformada 
em uma caixa específica de repostas, nem mesmo de respondê-
-las em sua amplitude. Mas são perguntas para pensar a escola 
e a educação em uma sociedade marcada pelas descontinuida-
des e incertezas, pela diversidade e pela multiculturalidade, 
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reconhecendo-as como elementos constitutivos dos processos 
de ensino-aprendizagem e formação dos sujeitos.

O que pretendemos neste texto é discutir e problemati-
zar as (des)articulações entre a(s) cultura(s), o(s) currículo(s) 
e a escola na contemporaneidade. O caminho pelo qual opta-
mos por trilhar para a condução desse objetivo é apontar as 
desarticulações das culturas diversas nas escolas, uma vez que 
ainda estão tão ausentes nas propostas curriculares das escolas 
contemporâneas no Brasil.

É nesse viés que sugerimos uma proposta para a ativação 
das engrenagens. Com isso, não estamos nos referindo a uma 
ordem de produção puramente mecânica do trabalho educa-
cional. Em vez disso, lançamos um olhar para as engrenagens, 
ou seja, para as culturas, os currículos e a escola, que, mesmo 
tendo diferentes formatos, estão ligadas a um mesmo eixo  
– nesse caso, o eixo educacional – e que necessitam de pontos de 
articulação em que sejam acionadas e articuladas mutuamente. 
Assim, poderão gerar força e potência à educação, sobretudo 
no que se refere à formação dos sujeitos, considerando e respei-
tando as diversidades. 

Fazemos isso tomando emprestadas as lentes teóricas 
dos Estudos Culturais em Educação em uma vertente pós-es-
truturalista. Tal empréstimo justifica-se, principalmente, 
por nos proporcionar caminhos alternativos para questionar 
verdades que se pretendem únicas, universais, absolutas e tota-
lizantes (BECK; GUIZZO, 2013), por nos permitir operar com o 
caráter transitório e provisório com que a cultura se configura 
e, sobretudo, por nos possibilitar que lancemos mão de uma 
visão ampla da educação como um processo mais complexo e 
multifacetado, entendendo melhor os sujeitos nela envolvidos 
e suas fronteiras. Trata-se de um modo de entender a educação 
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para além do limiar da escola compreendida como espaço que 
se limita aos seus muros.

Ainda que não haja como capturar os Estudos Culturais 
em uma definição estanque e prescritiva, inclusive porque o 
próprio campo tem evitado definições acadêmicas disciplinares 
tradicionais, há possibilidades – atendendo ao interesse deste 
estudo – de uma tentativa de delineá-los. 

Compreendemos que eles se diferenciam e se caracterizam 
por sua versatilidade teórica, seu espírito reflexivo e, especial-
mente, pela importância da crítica (JOHNSON, 1999). Eles 

[...] constituem uma ressignificação e/ou uma forma de abor-
dagem do campo pedagógico em que questões como cultu-
ra, identidade, discurso e representação passam a ocupar, 
de forma articulada, o primeiro plano da cena pedagógica 
(COSTA; SILVEIRA; SOMMER, 2003, p. 54).

 Cabe esclarecer que não fazemos deste um estudo cultu-
ral, mas utilizamos as ferramentas e os óculos desse campo 
para lançar o nosso olhar, conforme propomos.

Sabemos que não estamos inaugurando essa temática 
de discussão, mesmo porque ela tem sido abordada histori-
camente e em textos recentes da teoria social e educacional, 
fazendo surgir questões ecoadas por diversas vozes, em contex-
tos educacionais diversos. Porém, considerando a riqueza da 
multiplicidade de olhares e que as questões educacionais preci-
sam ser colocadas em constante movimento de reformulação e 
abordagem, propomo-nos a lançar nosso olhar entre os muitos 
possíveis. Com isso, há a ideia de cooperar para pensar as cultu-
ras, os currículos e a escola na contemporaneidade e as suas 
necessidades de articulações.
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A seguir, fazemos dois movimentos de discussão, a saber, 
Um convite para olhar as culturas(s), o(s) currículo(s) e a escola na 
contemporaneidade e Culturas, Currículos e a Escola na contempora-
neidade: articulações necessárias para engrenagens em movimento.

Um convite para olhar as culturas(s), o(s) 
currículo(s) e a escola na contemporaneidade 

Guiadas por um fio condutor que tensiona a escola 
contemporânea, a(s) cultura(s), o(s) currículo(s) e suas (des)
articulações, entendemos que se faz necessário puxar os fios 
intrínsecos a essa trama no campo da Educação: o(s) currícu-
lo(s), a(s) cultura(s), a escola e as pedagogias. 

 Temos em conta que cada “fio”, quando puxado sozi-
nho, pode desfiar e, por vezes, precisa de pequenos ajustes 
para que perpasse o fundo da agulha e, assim, possa servir ao 
propósito de costurar conforme convém àquele/a que faz uso 
da agulha e conduz a linha. Nesse viés, fazemos ajustes não no 
sentido de modificar, mas no de enviesar os fios que compõem 
a trama, de modo a mostrar como estamos olhando/entenden-
do cada um deles. 

Quanto à cultura, fugimos da concepção classista, tal 
como a concebida pelas elites, relacionada ao nível refinado 
que caracteriza o melhor que se tenha pensado e produzido no 
mundo e que denota o que é culto, algo único que tenha alcan-
çado o mais alto padrão de desenvolvimento. Afastamo-nos da 
noção de cultura como aquela escrita com inicial maiúscula e 
no singular; maiúscula porque entendida como ocupando um 
status muito elevado e no singular porque entendida como única 
(VEIGA-NETO, 2003). Escapamos da ideia de uma universalida-
de, referindo-se ao ato de contemplar músicas clássicas, artes 
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plásticas, filosofia, literatura clássica etc., e atribuindo uma  
distinção classificatória entre alta e baixa cultura. 

No lugar disso, preferimos pensar como o conceito de 
cultura transmutou-se para definições mais versáteis e com 
um leque amplo de sentidos, como nos mostram Costa, Silveira 
e Sommer (2003, p. 36. Grifo do autor):

 Cultura deixa, gradativamente, de ser domínio exclusivo 
da erudição, da tradição literária e artística, de padrões 
estéticos elitizados e passa a contemplar, também, o gosto 
das multidões. Em sua flexão plural – culturas – e adjetiva-
do, o conceito incorpora novas e diferentes possibilidades 
de sentido.

Essa transmutação de um caráter singular e elitista para 
o reconhecimento das culturas em seu caráter plural nos diz, 
entre outros aspectos, sobre o poder instituidor da linguagem, 
que, ao nomear, atribui significados e sentidos. 

As palavras têm história, vibram, vivem, produzem sentidos, 
ao mesmo tempo em que vão incorporando nuanças, flexio-
nadas nas arenas políticas em que o significado é negociado 
e renegociado, permanentemente, em lutas que se travam 
no campo do simbólico e do discursivo (COSTA; SILVEIRA; 
SOMMER, 2003, p. 37).

Como em uma via de mão dupla, podemos pensar a 
cultura como uma forma de linguagem e a linguagem como 
uma forma cultural – a linguagem não entendida apenas como 
“[...] um sistema de signos compostos por significantes (o som 
das palavras) e significado (seu conceito) que guardam, entre 
si, uma relação arbitrária [...]” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 39). 
Procuramos enfatizar que significantes/significados só fazem 
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sentido dentro de uma formação discursiva. Isto é, na medi-
da em que se nomeia, diferenciam-se e criam-se sentidos num 
sistema de linguagem em que há atos de poder nos quais esses 
sentidos passam a ser aceitos e partilhados (LOPES; MACEDO, 
2011). Assim, a cultura funciona como uma linguagem que 
produz sentidos em meio às práticas discursivas significantes.

Cultura refere-se a significados compartilhados, sendo 
concebida menos como produto e mais como produção, como 
criação, como trabalho, como práticas, como atividade (SILVA, 
2001). É concebida como prática social, não como coisa (artes) ou 
estado de ser (civilização), mas como um conjunto de práticas 
significantes (MOREIRA; CANDAU, 2007), cujos significados são 
atribuídos a partir da linguagem.

Quando um grupo compartilha uma cultura, compartilha um 
conjunto de significados, construídos, ensinados e aprendi-
dos nas práticas de utilização da linguagem. A palavra cultura 
implica, portanto, o conjunto de práticas por meio das quais 
significados são produzidos e compartilhados em um grupo 
(MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 27). 

A partir disso, entendemos que cultura abarca a 
forma de vida, compreendendo ideias, atitudes, linguagens,  
práticas, instituições e estruturas de poder, toda a gama de 
práticas culturais produzidas em massa (NELSON; TREICHLER; 
GROSSBERG, 1995). Trata-se de uma visão de cultura em que 
se enfatizam os significados que os grupos compartilham, ou 
seja, os conteúdos culturais; uma visão de cultura identifica-
da com a “[...] forma geral de vida de um determinado grupo 
social, com as representações da realidade e as visões de mundo 
adotadas por esse grupo” (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 27). Dito 
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isso, cultura é, simultaneamente, o terreno sobre o qual se dá a 
crítica e a intervenção política.

A cultura tem conquistado na contemporaneidade uma 
centralidade (HALL, 1997) nas organizações dos espaços sociais, 
das instituições e de outros âmbitos. Essa centralidade da  
cultura enreda-nos e penetra cada recanto da vida social contem-
porânea. Dizemos centralidade “[...] não porque ocupe um centro, 
uma posição única e privilegiada, mas porque perpassa tudo o 
que acontece em nossas vidas e todas as representações que faze-
mos desses acontecimentos” (VEIGA-NETO, 2003, p. 6).

Assim, tomamos para este trabalho um modo de olhar 
para a cultura como algo que representa uma contraditória 
arena de luta, como também um importante espaço pedagógico 
em que emergem questões sobre os aspectos que organizam a 
base da subjetividade e da experiência dos(as) educandos(as). 
Por isso, não podem ser deslocadas/desconsideradas, em sua 
diversidade, do/no âmbito educacional, do/no âmbito escolar 
e de suas propostas curriculares. 

Nessa esteira de pensamento, pode-se enxergar uma 
íntima relação entre as culturas e os currículos, já que ambos 
são práticas produtivas e de significação e o currículo se enfa-
tiza como uma prática cultural. Tendo isso em mente, é claro, 
desprendemo-nos de uma noção simplista de currículo como 
uma listagem de conteúdos programáticos ou espaço de trans-
missão de conhecimentos.

Pensamos, assim, que o currículo representa um conjunto 
de práticas que possibilita a produção, a circulação e o consu-
mo de significados no espaço social, inclusive na escola. Nesse 
viés, propomos também o entendimento de currículo cultural, 
ou seja, outros currículos que estão inscritos nas culturas (além 
do escolar, mas também intrínsecos a ele), “[...] que contribuem 
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para a formação das pessoas e que disputam espaço na produ-
ção de sentidos e dos sujeitos” (PARAÍSO, 2007, p. 24). 

Tais currículos, escreveram Moreira e Candau (2007), 
contribuem, intensamente, para a construção de identidades. 
Segundo eles, o currículo é, consequentemente, um dispositivo 
de grande efeito no processo de construção da identidade do(a) 
estudante. De igual modo, Silva (2001) aponta que o currículo 
propõe formas particulares de conhecimento e de saber, produ-
zindo e organizando identidades culturais, de gênero, raciais 
etc. Nessa perspectiva, o currículo está centralmente envolvido 
naquilo que somos, naquilo que nos tornamos e nos tornaremos, 
como algo que produz e nos produz.

Diante do que foi dito, como desconsiderar a necessária 
articulação entre esses elementos tão intrínsecos em sua ínti-
ma relação com os modos de educar os sujeitos fora e dentro 
dos espaços escolares? A esse respeito, investimos na ideia de 
que a escola será um campo privilegiado para a construção de 
conhecimentos de diversas dimensões e para a troca de sabe-
res quanto mais diversa ela for. Investimos também na ideia 
de que ela é um território de luta e de que a pedagogia é uma 
forma de política cultural e social. Baseadas em Giroux e Simon 
(2011), pautamo-nos no argumento de que as escolas são formas 
sociais que podem ampliar as capacidades humanas, a fim de 
habilitar os sujeitos a ser atores que intervêm na sua própria 
formação subjetiva e a ser capazes de exercer poderosas práti-
cas que promovam o fortalecimento do poder social, apontando 
possibilidades de uma real democracia.

Nesse sentido, o que sugerimos é uma pedagogia crítica 
que considere os atravessamentos simbólicos e materiais do 
cotidiano dos educandos. O nosso convite é para reconhecer 
que, nas escolas, são produzidos significados pela construção 
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de formas de poder, experiências e identidades que necessitam 
ser ponderadas sob o ponto de vista de seu sentido político-cul-
tural mais amplo. A pedagogia concebida neste estudo é, então, 
aquela que vai além do entendimento de recurso ou simples 
metodologia medida e ajustada para transmitir o conteúdo de 
um curso. Não diminuindo a preocupação com o que tem de ser 
feito, a pedagogia é um conceito que enfoca os processos pelos 
quais se produz conhecimento.

Dito de outro modo, a pedagogia relaciona-se, ao mesmo 
tempo, às práticas em que alunos(as) e professores ou profes-
soras podem juntos engajar-se à política cultural em que se 
baseiam. É nesse sentido que propor uma pedagogia é tecer 
uma visão política.

É precisamente quando pedagogia e cultura popular se rela-
cionam que surge a importante compreensão do significado 
de tornar o pedagógico mais político e o político mais peda-
gógico. A cultura popular e a pedagogia representam impor-
tantes terrenos de luta cultural que oferecem não apenas 
discursos subversivos, mas também relevantes elementos 
teóricos que possibilitam repensar a escolarização como uma 
viável e valorosa forma de política cultural (GIROUX; SIMON, 
2011, p. 111-112).

Em resposta ao pensamento de que a educação está 
completa e unicamente ligada à instituição escola, “[...] há aqui 
um movimento necessário, no sentido de desestabilizar esta 
construção histórica recente, para que outros cenários possam 
se agregar à escola” (MOURA; ZUCHETTI, 2006, p. 228-229) e, 
por conseguinte, à educação, haja vista que esta se trata de um 
processo de interação que ocorre o tempo todo. 

 Lançamos mão de uma noção expansiva e politizada 
de pedagogia, que reconheça seu lugar em múltiplas formas de 
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produção cultural, e não apenas naqueles espaços convencio-
nalmente classificados como “escolas”. Qualquer prática que 
intencionalmente tente influir na produção de significados 
é uma prática pedagógica (GIROUX; SIMON, 2011). Isso inclui 
múltiplos aspectos: educação dada no núcleo familiar, produção 
de filmes, trabalho pastoral, serviços de assistência social, de 
assistência à saúde, arquitetura, direito, publicidade e assim 
por diante. Há possibilidades para a pedagogia em qualquer 
ambiente. Assim, podemos chamar a essas instâncias educa-
cionais inscritas na cultura de pedagogias culturais.

A pedagogia cultural refere-se à ideia de que a educação 
ocorre numa variedade de locais sociais, incluindo a escola, 
mas não se limitando a ela. “Locais pedagógicos são aqueles 
onde o poder se organiza e se exercita, tais como bibliotecas, 
TV, filmes, jornais, revistas, brinquedos, anúncios, videogames, 
livros, esportes, etc.”, como escreveu Steinberg (1997, p. 101-102). 
Em outras palavras, as pedagogias culturais acontecem em todo 
lugar onde o conhecimento é produzido, e os saberes oriundos 
desse processo extrapolam o limiar das instituições família, 
escola e igreja, entre outras.

A cultura é concebida como campo privilegiado do saber, 
no qual são produzidas práticas culturais de significação que 
educam. Desse modo, educação e cultura em geral “[...] estão 
envolvidas em processos de transformação da identidade e da 
subjetividade. [...] O cultural torna-se pedagógico e a pedagogia 
torna-se cultural” (SILVA, 2014, p. 139).

É importante ter em mente que nossa pretensão não 
é oferecer nem receitas prontas para dizer aos professo-
res/as como incluir as culturas, os currículos culturais, as  
pedagogias culturais, nem formas de desenvolver práticas que 
contemplem a diversidade cultural. Se assim estivéssemos 
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tentando fazer, seria um equívoco, já que sabemos que cada 
escola apresenta particularidades quanto à diversidade de 
sujeitos que a compõem. Em vez disso, chamamos atenção para 
esse assunto para que se reflita e se discuta sobre ele, pensan-
do na melhoria da qualidade da formação dos educandos em 
sua diversidade e possibilitando, nesse processo de escolariza-
ção, uma educação que faça sentido e possibilite ao(à) aluno(a) 
também a produção de outros sentidos.

Culturas, currículos e a escola na 
contemporaneidade: articulações necessárias 
para engrenagens em movimento

Sob o prisma do que vimos discutindo acerca da intrín-
seca relação entre culturas, currículos, pedagogias culturais, 
educação e a escola na contemporaneidade, como desconsiderar 
as culturas diversas nas propostas e no contexto escolar? Se 
a escola atravessa e é atravessada por uma gama de culturas 
diversas, não há fundamento plausível que subsidie desconside-
rar as imbricações das culturas vigentes que também educam, 
ensinam valores, comportamentos, modos de ser e estar no 
mundo e produzem identidades nos sujeitos escolares. 

Ao falar sobre a educação escolar e diversidade social, 
Arroyo (2014) aponta algumas indagações pertinentes, na medi-
da em que nos oferece um norte inicial para a reflexão sobre 
as (des)funções da escola contemporânea, inseridas no recorte 
específico deste trabalho. São elas: será que a escola pode ser a 
mesma quando os educandos são outros? Será que o currículo 
pode ser o mesmo quando os sujeitos são outros? Será que a 
pedagogia pode ser a mesma e que a docência pode ser a mesma 
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quando há uma pluralidade de sujeitos chegando à escola? Que 
escola poderá dar conta dessa pluralidade?

É evidente que tais indagações renderiam um sem núme-
ro de possibilidades de discussões. Entretanto, em um breve 
exercício de resposta, principalmente a esta última pergunta, 
o pensador diz que seria uma escola plural; um currículo plural 
que incorpore os saberes plurais, as vivências plurais, dando 
conta da formação de todas as dimensões, estando vinculado 
sempre à diversidade e tendo em conta nossa sociedade diver-
sa. Finalmente, faz ecoar a seguinte frase: “toda pluralidade é 
mais rica do que a singularidade” (ARROYO, 2014)2. Uma frase 
singela, mas que nos arma para adentrarmos nesse embate que 
se dá na arena educacional de luta pela articulação entre escola, 
currículos e culturas na contemporaneidade.

Em meio a essa pluralidade que interpenetra a escola 
cotidianamente, é preciso que ela desenvolva estratégias por 
meio das quais possa respeitar, acolher, criticar e colocar em 
diálogo múltiplos saberes, distintas manifestações culturais, 
sob diferentes maneiras de ver. A partir dessas estratégias, é 
necessário pôr a diversidade em um mútuo ressoar e promover 
a mistura (articulação) das culturas. Assim, a escola poderá 
contemplar e respeitar de fato a diversidade que a compõe.

Todavia, a escola precisa ter o cuidado de atender essa 
diversidade de modo que não seja privilegiada uma determi-
nada cultura em detrimento de outras. Essa não é uma tarefa 
fácil, pois a ela é intrínseca uma série de questões que merece 
ser discutida. Ao silenciarem-se certas culturas, também há 
um posicionamento político e ético (GIROUX; SIMON, 2011) que 

2 Fala oral em entrevista concedida ao programa TV Paulo Freire. 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=R5V7_2V81bU>
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precisa ser pensado e repensado nesse movimento de inclusão 
da diversidade. Nesse sentido, não estamos apregoando que se 
deve optar por um dos extremos, seja ele endeusar as cultu-
ras dos(as) educandos(as), sobrepondo-as a outras culturas, ou 
privilegiar uma cultura homogênea e hegemonicamente impos-
ta, mas promover uma articulação entre as culturas.

Sobre a negação e o silenciamento das culturas no currí-
culo, além da atenção para os objetivos e as metodologias, outra 
incumbência diz respeito à seleção dos conteúdos culturais que 
devem integrá-lo. Esses conteúdos, muitas vezes, senão na maio-
ria deles, são deixados em mãos das editoras de livros didáticos, 
que, em geral, apresentam uma tradição de conteúdos como os 
únicos pensáveis (SANTOMÉ, 2012).

Com efeito, entre outros aspectos, quando uma professo-
ra ou um professor pensa na possibilidade de outros conteúdos 
a ser incorporados na proposta de suas aulas, depara-se com 
uma dificuldade em pensar outros conteúdos diferentes dos 
“tradicionais”. “Não constitui nenhuma surpresa, pois, que 
nessa altura da história já sejam muitas as vozes ausentes e/ou 
deformadas na maioria dos currículos” (SANTOMÉ, 2012, p. 157). 

Não é preciso forçar muito nossas memórias para lembrar-
mo-nos do nosso entendimento sobre cultura quando íamos à 
escola no dia do índio ou quando aprendíamos sobre a história 
dos negros escravos no Brasil. Histórias não contadas sob a pers-
pectiva desses ou de outros grupos (pobres, da região rural, de 
etnias minoritárias ou sem poder, para citar alguns) que tive-
ram, e têm até hoje, suas vozes ausentes e suas culturas negadas 
e/ou deformadas nas propostas curriculares das escolas.

Se analisarmos com um pouco mais de atenção, vere-
mos que, geralmente, os conteúdos relacionados nas propostas 
curriculares e desenvolvidos em muitas escolas são marcados 
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pela presença de culturas hegemônicas, sobretudo aquelas  
referentes aos contextos sulista e sudestino, privilegiadas em 
detrimento de outras realidades culturais brasileiras, ou mesmo 
centradas na cultura europeia, em detrimento das culturas de 
outros pontos do globo.

Diante disso, podemos compreender esses discursos 
curriculares e pedagógicos – num prisma de ambição de meta-
narrativas legitimadas como “verdades” universalizantes  
– como atos de poder, poder de significar, de criar sentidos e 
hegemonizá-los. Nessa mesma direção, Silva (2001) nos diz que 
há um vínculo estreito entre o currículo e relações de poder.

Podemos ver o conhecimento e o currículo como campos 
culturais, como campo sujeito à disputa e à interpretação, 
nos quais os diferentes grupos tentam estabelecer sua hege-
monia. Nessa perspectiva, o currículo é um artefato cultural 
em pelo menos dois sentidos: 1) a ‘instituição’ do currículo 
é uma invenção social como qualquer outra; 2) o ‘conteúdo’ 
do currículo é uma construção social. Como toda constru-
ção social, o currículo não pode ser compreendido sem uma 
análise das relações de poder que fizeram e fazem com que 
tenhamos esta definição determinada de currículo e não 
outra, que fizeram e fazem com que inclua um tipo determi-
nado de conhecimento e não outro (SILVA, 2014, p. 134-135).

É comum que a escola, imersa nessas relações de poder, 
enfrente dificuldades em dar conta dessa multiplicidade de 
culturas. Contudo, pensamos que a sua preocupação inicial 
deva ser a de proporcionar o encontro dos diferentes saberes e 
acionar a articulação dessa multiculturalidade.  

A escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade 
e a diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se 
mais confortável com a homogeneização e a padronização. 
No entanto, abrir espaços para a diversidade, a diferença e 
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para o cruzamento de culturas constitui o grande desafio que 
está chamada a enfrentar (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 35). 

Nesse contexto de embate entre os saberes tidos como 
válidos e o desafio da articulação multicultural, é relevante 
pensar sobre discursos recorrentes no campo educacional, mas 
que, muitas vezes desprovidos de um movimento de reflexão, 
tornam-se repetições vazias. Entre tais discursos, é comum 
ouvir que se deve partir dos conhecimentos prévios dos educan-
dos e também se fala em atender a diversidade na escola. No 
entanto, como atender a essa diversidade e partir de conheci-
mentos e experiências prévias dos(as) alunos(as) sem que se 
considerem os contextos culturais nos quais estão imersos? 
Como fazê-lo quando na escola, muitas vezes, o que se apresen-
ta são currículos com propostas monoculturais hegemônicas?

Diante desses questionamentos, o que estamos colocan-
do em discussão é a necessidade de ir além da repetição vazia 
desses discursos. Um caminho que se apresenta para tanto e 
que nos parece mais produtivo e democrático é considerar as 
diferentes culturas que produzimos e que, numa relação mútua, 
nos produzem. Assim, podemos tornar significativos esses 
conhecimentos prévios adquiridos na cultura e os colocar em 
movimento constante de significação, num processo coletivo 
em interação com os(as) outros(as) diversos(as).

Ao longo do que vimos discutindo neste trabalho, não esti-
vemos particularmente preocupadas em receitar ou descrever 
como as diversas formas de expressão cultural popular pode-
riam ser codificadas no âmbito do currículo escolar. Tomando 
outro caminho, escolhemos iniciar uma discussão por questões 
mais fundantes para pensar a necessidade de articulação entre 
as culturas, os currículos e a escola na contemporaneidade. 
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Sendo assim, optamos por fazer ressoar questionamentos, tais 
como: que relação os(as) alunos(as) veem entre o trabalho feito 
em sala de aula e as suas vidas fora da escola? Nessa perspectiva, 
chamamos a atenção para pensar o que está fundamentalmente 
em questão: “qual conjunto de formas culturais será reconhe-
cido como substância legítima da escolarização provida pelo 
Estado?” (GIROUX; SIMON, 2011, p. 115).

Entender a dinâmica escolar nessa perspectiva requer 
pensar e repensar, em movimento contínuo, seus diferentes 
elementos e transgredir a tendência monocultural e elitizada 
que permeia suas práticas. Quando o currículo é entendido por 
esse viés, toda a organização da escola precisa ser revista, de 
modo que propicie formas para que todas as culturas, que estão 
ali atravessadas, sejam reconhecidas. Para tanto, tomamos a 
ideia de Canário (2006, p. 12) quando sugere que a escola conce-
ba “práticas educativas que valorizem uma função crítica e [...] 
que permitam compreender o passado, problematizar o futuro e 
intervir de modo transformador e lúcido no presente”. Sob essa 
ótica, uma rota alternativa se dá na prática de uma pedagogia 
que continuamente questione e problematize a partir de que 
modo professores(as) e alunos(as) constroem conhecimentos 
na esfera de formas culturais mais amplas e nos intercâmbios 
(GIROUX; SIMON, 2011) que marcam a vida na escola.

Nessa mesma direção, apresenta-se como um caminho 
uma pedagogia que promova um entrosamento em que profes-
sores/as e alunos/as arranjem formas de escapar de um único 
discurso predominante e de evitar que ele se torne um lugar 
de certeza. Nesse sentido, educadores/as (e não somente eles/as, 
mas a começar por eles/as) precisam inventar espaços para um 
recíproco engajamento das diferenças vividas que não emudeça 
uma multiplicidade de vozes em favor de um discurso dominante. 
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Considerações Transitórias

Diante das problematizações expostas ao longo deste 
artigo, percebemos que promover uma articulação entre as 
culturas, os currículos e a escola na contemporaneidade é uma 
tarefa fundamental para se pensar uma ação educacional que 
inclua a diversidade. Essa ação envolve, ao nosso olhar, a recusa 
tanto da imposição de uma cultura universal em substituição 
da cultura própria dos alunos quanto do endeusamento das 
culturas nativas. Uma recusa que se fundamenta na denúncia 
de não conceber tais culturas como coisas, mas de reconhecer/
considerar que existem estratégias de dominação que muitas 
vezes terminam por legitimar uma cultura específica. Assim, 
ressaltamos a necessidade de desconstruir os mecanismos 
sociais – que permitem essas simplificações, liberando os fluxos 
que se espremem em qualquer classificação –, a começar pela 
escola e sua proposta curricular.

Dito isso, sugerimos pensar os currículos como uma rede 
de significações que precisa respeitar e acolher as diferenças 
culturais e os currículos como um eixo de encontro das cultu-
ras. Tal encontro não é entendido apenas como um somatório 
de culturas mas como um processo híbrido de articulação, que 
se cria e recria na interação, tendo em conta que as culturas 
são sempre misturas de outras misturas. Reconhecemos que se 
trata de um processo complexo incluir as diferentes culturas 
nos currículos, mas reconhecemos também a necessidade de 
que as escolas considerem os contextos culturalmente plurais, 
elaborando currículos que busquem desenvolver e valorizar as 
diferentes culturas. 

Como discutimos no decorrer deste texto, uma de nossas 
tarefas – ainda que de longo prazo – como educadores(as) deve 
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ser a de definir e viabilizar uma estrutura favorável para a arti-
culação das pedagogias, críticas viáveis em uma multiplicidade 
de ambientes de trabalho cultural. Tal tarefa requer de nós, 
educadores(as), um movimento constante de nos (re)pensarmos 
como profissionais, mas também de nos (re)pensarmos como 
pessoas, considerando a multiplicidade de dimensões que, mais 
do que nos envolver, ela nos compõe, estando atravessados pelos 
fios e tramas dessa rede multicultural.

Nesse viés, sugerimos a ativação dessas engrenagens 
educacionais (culturas, currículos e escola) de forma que se 
entenda a ação educativa como uma ação movimentada por 
múltiplos e intrínsecos elementos e reflexiva de si mesma, 
sendo parte do processo de nos apropriarmos de nós mesmos 
como pessoas e profissionais. Em outras palavras, é preciso ter 
em mente que o ato de educar também tem a ver com isso, ou 
seja, nos pensarmos como pessoas e profissionais.
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